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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบ ศึกษาความสัมพันธ และคนหาตัวแปรทํานาย

พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยใชตัวแปร            

จิตลักษณะเดิม ตัวแปรสถานการณ และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณในกลุมรวมและเมื่อ

จําแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับรายได กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จํานวน 396 คน ใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ 

สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การ

ทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1.  นักศึกษาภาคพิเศษที่มีคู มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวานักศึกษาที่ไมมีคู อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2.  นักศึกษาภาคพิเศษที่มีระดับรายไดสูงกวา มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวานักศึกษา

ภาคพิเศษที่มีรายไดต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 3.  นักศึกษาภาคพิเศษที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวา

นักศึกษาภาคพิเศษที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 4.  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน การเห็นคุณคาใน

ตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวแปรสถานการณ ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย การ

สนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน  

และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ  ไดแก ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา มีความสัมพันธทางบวก

กับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวนตัวแปรความเครียดในการ

เรียนที่มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 5.  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ตัวแปรสถานการณ และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 

สามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดรอยละ 39.3 โดยตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการ

ตั้งใจเรียนไดสูงสุดและรองลงมา ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน   

การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย และการสนับสนุนของครอบครัว ตามลําดับ  
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 This comparative-correlational study aimed to examine the predictive variables that 

could identify the attentive behaviors of part-time undergraduate students at Ratjabhat 

Rajanagarindra University, focusing on three independent variables, namely psychological, 

situational, and psychological-situational characteristics, in relation to the participants’ 

gender, marital status, grade point average, and income level. The participants in the study 

were 396 part-time undergraduate students of Ratjabhat Rajanagarindra University, 

randomly selected via the stratified random sampling method. t-test, one-way ANOVA, 

Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis were 

used to analyze the data. Results of study were as follows: 

 1.  Participants with partners were found to be more attentive than participants 

without partners. The results were statistically significant at the .01 level.    

 2.  Participants with higher incomes were found to be significantly more attentive 

than those with lower incomes, at the .01 level of significance.  

 3.  Participants with higher grade point average were found to be significantly more 

attentive than those with lower grade point averages, at the .01 level 

 4.  Psychological characteristics (future orientation and self-control, self-esteem, 

and achievement motives), situational characteristics (perceived teacher behaviors, family 

support, supervisor support, and relationships among friends), and psychological-

situational characteristics (attitude towards the educational institute) were found to correlate 

positively at the significance level of .01. However, one variable-study-related stress-was 

found to correlate negatively with the participants’ attentive behaviors at the .01 level. 

 5.  Psychological characteristics, situational characteristics, and psychological-

situational characteristics in combination were found to predict 39.3% of the participants’ 

attentive behaviors, with achievement motives as the strongest predictor, followed by future 

orientation and self-control, perceived teacher behaviors, and family support, respectively.  



 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการ
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยดีดวยความกรุณาของผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัฐวีณ       

สิทธิ์ศิรอรรถ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดกรุณาแนะนํา ใหขอคิดเห็น ติดตามผล ใหกําลังใจและ

ชวยสงเสริมแรงจูงใจ ทาํใหผูวิจัยมีความมานะพยายามจนงานวิจัยนี้สําเร็จลงไดดวยดี  ผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ประณต  เคาฉิม และอาจารย ดร.ชัญญา  ล้ีศัตรูพาย 

กรรมการสอบสารนิพนธที่กรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอที่เปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้  

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.ภิญญาพันธ รวมชาติ อาจารย ดร.สิทธิพงศ  วัฒนานนทสกุล 

และอาจารย ดร.ชัญญา  ล้ีศัตรูพาย ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความถูกตองของแบบวัด 

และใหคําแนะนําที่เปนสาระยิ่งของการวิจัยครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาจิตวิทยา

พัฒนาการ  และคณาจารยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา 

ตลอดจนเปนแบบอยางของอาจารยที่ดีเยี่ยมทั้งดานการเรียนการสอน รวมทั้งความมีเมตตาและความ

เสียสละของทาน และขอขอบคุณเจาหนาที่ฝายสนับสนุนทุกหนวยงานที่มีจิตบริการกับนิสิตดวยดี และ

ขอขอบคุณนิสิตจิตวิทยาพัฒนาการทุกคนที่สรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันตลอดการเรียนทั้งหลักสูตร 

 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตรจารย ดร.พรพิมล วิริยะกุล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ที่กรุณาสนับสนุน ใหคําแนะนําตางๆ  ในการทําวิจัย และ

ขอขอบคุณนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรที่สละเวลาทําแบบวัดของการวิจัย

คร้ังนี้ดวยความอุตสาหะเพียรพยายาม  

 ขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาและครอบครัว ที่เห็นความสําคัญของการศึกษาและใหการ

สนับสนุนกับผูวิจัยตลอดมา  คุณคาและประโยชนของงานวิจัยนี้ขอมอบใหกับผูมีพระคุณทุกๆ ทาน 
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บทที่  1 
 บทนํา 
 
  
ภูมิหลัง 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ที่ไดอัญเชิญ 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับ

กระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  ตอเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที่ใหความสําคัญตอการแกปญหาเศรษฐกิจ และสราง

ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของภายนอก  

ขณะเดียวกันกับมุงการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ. 2545) สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ขณะที่ความสามารถในเชื่อมโยง

ความรูไปปรับใชของคนไทยยังอยูในระดับตํ่า คุณภาพการศึกษายังไมเพียงพอในการปรับตัวใหเทาทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงและเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู แมการศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษา

สูงกวาระดับประถมศึกษาไดเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 39.8 ในป 2548 แตประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน

ไทยยังต่ําเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร ไตหวัน และญี่ปุน ตลอดทั้งกําลังคน

ระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย

ทําไดโดยการเสริมสรางทุนสังคม ที่มุงพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ ทั้งดานรางกาย จิตใจ และ

สติปญญา ใหสอดคลองตามวิสัยทัศนของประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  10 ที่มุงให “สังคมอยูเย็น

เปนสุขรวมกัน (Green and happiness society) คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู  รูเทาทันโลก  

ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม  

ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  

ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและอยูในประชาคมโลกไดอยางมี

ศักดิ์ศรี” ทั้งนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับดังกลาวยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน โดยมี

เปาหมายใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการ

ประกอบอาชีพ และมีความมั ่นคงในการดํารงชีวิต ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสราง

ศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่มจํานวนป

การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน 10 ป และกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนเปาหมายดังกลาวโดย



2 
 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ใหความสําคัญกับการ

พัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของ

คนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต เร่ิมต้ังแตวัยเด็กใหมีความรูพื้นฐานเขมแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ

ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของการทํางานและการแขงขัน

อยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรมและ        

องคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญา

ทองถิ่นและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศโดยสามารถนําองคความรูเหลานั้น

ไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ. 2550) 

 สถาบันอุดมศึกษาตางๆ  จึงไดมีการจัดหลักสูตรเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยเปดสอน

หลักสูตรภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) เพื่อเอื้อใหกับผูที่ประกอบอาชีพเขาสูกระบวนการเรียนใน

ระบบอุดมศึกษาได ทั้งนี้ผูวิจัยมีขอสังเกตวาบุคคลที่เขาสูกระบวนการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

หลักสูตรภาคพิเศษมีภาระหนาที่หลายอยาง ทั้งบทบาทในการประกอบอาชีพ และบทบาทใน

ครอบครัว และจากการที่ผูวิจัยเคยเปนอาจารยสอนในหลักสูตรภาคพิเศษพบวา ผูเรียนบางสวนมี

ความออนลาจากการเดินทางมาเรียน เขาเรียนสายและเมื่ออยูในหองเรียนจะไมมีพฤติกรรมตอบสนอง

ตอการเรียนการสอน อีกทั้งไมมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อยางไรก็ตามยังคงมี

นักศึกษาภาคพิเศษบางสวนมีพฤติกรรมตรงกันขามกับที่กลาวมา คือมีความกระตือรือรน  มุงมั่น และ

เพียรพยายาม แสดงวาพฤติกรรมการเรียนและสภาพแวดลอมในชีวิตเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษาโดยเฉพาะกับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 จากการที่ผูวิจัยไดตรวจสอบผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนพบวา 

ความตั้งใจเรียนของผูเรียน ทั้งดานการเขาชั้นเรียน เวลาในการเขาชั้นเรียน การอานหนังสือกอนและ

หลังเรียน การคนควาในหองสมุด และการรวมกลุมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการมี

ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เอกชัย โลหะกมลชัย. 2546: บทคัดยอ) สําหรับตัวแปรที่เปน

สาเหตุใหผูเรียนมีพฤติกรรมตั้งใจเรียน ผูวิจัยพบวาประกอบดวย 3 กลุมตัวแปร คือ ตัวแปร              

จิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน (ณัฐพล  แยมสอาด. 2551: 89; 

ทิพวรรณ  สุวรรณประเสริฐ. 2541: 112; พิทักษ วงแหวน. 2546: 94-95) การเห็นคุณคาในตนเอง 

(วัฒนา พาผล. 2551: 153) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (เชิดชาย  ชูชวยสุวรรณ. 2547: 54; สุกัญญา แยมยิ้ม. 

2541: 60-62; สิริพร ดาวัน. 2540: 89-91) ตัวแปรสถานการณ  ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของ

อาจารย (จํารูญ  เทียนธรรม. 2546: บทคัดยอ; สถาพร หมวดอินทร. 2546: บทคัดยอ;  หทัยทิพย  

ภาคอินทรีย. 2545 : บทคัดยอ) การสนับสนุนของครอบครัว (ชัชลินี จุงนิวัฒน. 2547: 78; สุกัญญา 
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แยมยิ้ม. 2541: 60-62; อาจารีย  ชางประดับ. 2550: บทคัดยอ) การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา   

(วรวรรณ อรามพงศ.  2551: บทคัดยอ) สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน (กิ่งกาญจน  ปานทอง. 

2545: 84; พัชรินทร  สมหมาย.  2549: บทคัดยอ) และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก 

ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา (ณัฐพล  แยมสะอาด. 2551: บทคัดยอ; เชิดชาย ชูชวยสุวรรณ. 2547: 

บทคัดยอ; ชลดา  ยอดอวม. 2552: บทคัดยอ) และความเครียดในการเรียน (นลินี  ธรรมอํานวยสุข. 

2541: บทคัดยอ; ศักดิ์ชัย จันทะแสง. 2550: บทคัดยอ)   

 สําหรับตัวแปรภูมิหลังที่สงผลตอพฤติกรรมการตั้งใจเรียน  ไดแก เพศ  (กิ่งกาญจน           

ปานทอง. 2545: 84; ชัชลินี จุงนิวัฒน. 2547: 78; ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ. 2541: 112; สุกัญญา 

แยมยิ้ม. 2541: 60-62) เกรดเฉลี่ยสะสม (พระชลภัช คุณวีโร. 2552: 82; ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ. 

2540: 114) สถานภาพสมรส (จารุวรรณ หาดเหมันต. 2552: บทคัดยอ; นุจรินทร เล็กแข. 2550: 99; 

สุพิชญา อรุณวงษ. 2550: 96; ศศกร วุฒิวงศภักดี 2546: บทคัดยอ) และรายได (กิ่งกาญจน ปานทอง. 

2545: บทคัดยอ; จุฬาลักษณ สถาพรรณวิสุทธิ์.  2550: บทคัดยอ; เทพิกา รอดสการ. 2548: บทคัดยอ; 

วรวรรณ อรามพงศ. 2551: บทคัดยอ) สําหรับสถานภาพสมรส ผูวิจัยพบผลการวิจัยเฉพาะสถานภาพ

สมรสของผูปกครองเนื่องจากผูเรียนเปนเยาวชน แตไมพบงานวิจัยที่ศึกษาสถานภาพสมรสของผูเรียน

ที่เปนนักศึกษาภาคพิเศษ     

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของ

นักศึกษาภาคพิเศษซึ่งเปนวัยผูใหญตอนตนขึ้นไป มีการประกอบอาชีพในเวลาปกติ แลวแบงเวลาใน 

ชวงวันหยุดสุดสัปดาห หรือใชเวลานอกเวลางานมาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
จัดกลุมตัวแปรตามรูปแบบปฎิสัมพันธนิยม (Interactionism model) โดยมีตัวแปรจิตลักษณะเดิม 

ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน การเห็นคุณคาในตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวแปร

สถานการณ ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย การสนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุน

ของผูบังคับบัญชา  และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน  และตัวแปรจิตลักษณะตาม

สถานการณ  ไดแก ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา และความเครียดในการเรียน โดยมีตัวแปรภูมิหลัง 

ไดแก เพศ สถานภาพสมรส เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได เปนตัวแบงกลุม ซึ่งผลการวิจัยที่ไดใชเปน

ขอมูลสําคัญใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดหลักสูตรภาคพิเศษในระดับอุดมศึกษา ไดนําไปใชสงเสริม

พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 
  

ความมุงหมายของการวิจัย  
  1.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย         

ราชภัฎราชนครินทร เมื่อจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง 
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 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรจิตลักษณะเดิม ตัวแปรสถานการณ และตัวแปร

จิตลักษณะตามสถานการณ กับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย        

ราชภัฎราชนครินทร 

 3 .  เพื่ อทํานายพฤติกรรมการตั้ ง ใจเรียนของนักศึกษาภาคพิ เศษ  มหาวิทยาลัย                  

ราชภัฎราชนครินทร โดยใชตัวแปรจิตลักษณะเดิม ตัวแปรสถานการณ และตัวแปรจิตลักษณะตาม

สถานการณในกลุมรวม  และเมื่อจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง  ไดแก  เพศ  สถานภาพสมรส               

เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับรายได 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
  1.  ทําใหทราบตัวแปรเชิงสาเหตุสําคัญที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษา

ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทรอันเปนขอมูลสําคัญใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ            

ราชนครินทร เพื่อเปนประโยชนในการจัดกลุมผูเรียนและสงเสริมการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ

มากยิ่งๆ ขึ้นไป 

  2.  เพื่อเปนขอมูลสําหรับงานวิจัยในขั้นสูงตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากร  
 ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัย     

ราชภัฎราชนครินทร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 6,743 คน (ฝายทะเบียนและวัดผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร. 2555: สัมภาษณ) ที่ใชเวลาเรียนนอกเวลาราชการ  
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ ใชในงานวิจัยครั้ งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ที่มีผลการเรียนแลวอยางนอย 1 

ภาคเรียน จํานวน 396 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชตารางสถิติสําเร็จรูปของ เครจซี่ และ

มอรแกน (Kerjcie & Morgan. 1970: 607-610) 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก 
   1.1  เพศ แบงเปน เพศชาย และเพศหญิง 

          1.2  สถานภาพสมรส แบงเปน 

       1.2.1  มีคู  หมายถึง แตงงาน หรืออยูกับสามี หรือภรรยา หรือใชชีวิตรวมกันแบบสามี

ภรรยา 
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             1.2.2  ไมมีคู   หมายถึง  โสด หมาย หยา หรือ แยกกันอยูกับคูสมรส 

   1.3  เกรดเฉลี่ยสะสม   

           1.3.1  เกรดเฉลี่ยสะสมต่ํา หมายถึง เกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.50 

                1.3.2  เกรดเฉลี่ยสะสมปานกลาง หมายถึง เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.51-3.00 

           1.3.3  เกรดเฉลี่ยสะสมสูง หมายถึง เกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา 3.00  

       1.4  ระดับรายได 

          1.4.1  รายไดต่ํา หมายถึง รายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน 

          1.4.2  รายไดปานกลาง หมายถึง รายไดตั้งแต 10,001-15,000 บาทตอเดือน 

               1.4.3  รายไดสูง หมายถึง รายไดมากกวา 15,000 บาทตอเดือน 

      1.5  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม 

         1.5.1  ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน 

         1.5.2  การเห็นคุณคาในตนเอง 

         1.5.3  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

      1.6  ตัวแปรสถานการณ 

         1.6.1  การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย 

         1.6.2  การสนับสนุนของครอบครัว 

         1.6.3  การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา 

         1.6.4  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน 

      1.7  ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 

         1.7.1  ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา 

         1.7.2  ความเครียดในการเรียน 

   2.  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

  
นิยามศัพทปฎิบัติการ 
 1.  พฤติกรรมการตั้งใจเรียน  หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความสนใจ และเอาใจใสตอ

การเรียนประกอบดวยการเขาเรียน และเลิกเรียนตรงเวลา ตั้งใจฟงขณะที่อาจารยสอน มีสมาธิ มีการ

ตั้งคําถาม ตอบคําถาม และกลาแสดงความคิดเห็น มีความกระตือรนและใหความรวมมือในขณะที่มี

การเรียนการสอน  ไมพูดคุยขณะที่มีการเรียนการสอน  หรือไมสงเสียงรบกวนกิจกรรมการเรียนการ

สอน  สงการบานหรือสงรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด  มีการทบทวนบทเรียน  วางแผนการเรียน  
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ใหคุณคาหรือความสําคัญตอการเรียน  มีความอยากรูอยากเห็น มีความเพียรพยายาม และมี

การศึกษาคนควาเพิ่มเติม   

 การวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียนใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนมาตร

ประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตมากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด ผูที่ไดคะแนน

มากกวาแสดงวามีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา 

 2.  ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน หมายถึงความสามารถที่จะคาดการณผลดี
ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการละเวนหรือกระทําพฤติกรรมบางอยางอันนําไปสูผลที่ตองการ

อนาคตได โดย    

    2.1  ลักษณะมุงอนาคต หมายถึง ความสามารถคาดการณวาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

เปนความเชื่อวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นอาจจะเกิดกับตนเองไดเชนเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับผูอ่ืน 

และเชื่อวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีคุณคาหรือความสําคัญที่ไมลดลง 

    2.2  การควบคุมตน หมายถึง การกําหนดเปาหมายสุดทายที่ตองการในอนาคตแลวมีการ

แบงเปาหมายยอยๆ ตามลําดับ รวมทั้งทราบพื้นฐานของตน สามารถสังเกตหาสาเหตุที่จะทําใหตนเอง

บรรลุเปาหมาย ตลอดจนทําพฤติกรรมทางบวกเพื่อขจัดพฤติกรรมทางลบโดยสรางสถานการณชวย

กระตุนและรักษาพฤติกรรมที่จะนําไปสูเปาหมาย และเมื่อทําพฤติกรรมตามเปาหมายไดสําเร็จก็ให

รางวัลตนเอง เมื่อยังไมสําเร็จก็ยืดเวลาไดเล็กนอย 

 การวัดลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนตามองคประกอบขางตน ผูวิจัยใชแบบวัดที่

ปรับปรุงมาจากยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549) โดยแบบวัดมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ 

ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวา

มีลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา 

  3.  การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การใหความสําคัญตอตนเอง ยอมรับความสามารถ

ของตนตามความเปนจริง มีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองดานการไดเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมและ

ไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนในสังคม มีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองดานการศึกษาและสามารถรับรู

ความพอใจของผูอ่ืนที่เกี่ยวของกับการศึกษาของตนเอง มีความรูสึกเปนที่รักเปนที่ภาคภูมิใจในฐานะ

สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวและสามารถรับรูความรูสึกของบุคคลภายในครอบครัวที่มีตอตนเองได มี

ความรูสึกภาคภูมิใจและรับรูถึงความพึงพอใจของบุคคลอื่นที่มีตอรูปลักษณภายนอกของตนเอง

ตลอดจนมีมุมมองดานภาพลักษณในใจตนเองวาเปนคนอยางไร เชน เปนคนดี มีเมตตา มีความมุงมั่น 

เพียรพยายาม มีความสามารถ เปนตน   

การวัดการเห็นคุณคาในตนเองผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับปรุงมาจากการศึกษาของวัฒนา พาผล 

(2551) แบบวัดมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับตั้งแตจริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไม
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จริง ไมจริง และไมจริงเลย ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาผูที่ได

คะแนนต่ํากวา 

  4.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  หมายถึง ความตองการสัมฤทธิ์ผลอันเปนลักษณะภายในจิตใจของ
บุคคลที่กอใหเกิดความเพียรพยายามที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหบรรลุเปาหมายดวยมาตรฐานอันดี

เลิศ มีความทะเยอทะยานใหตนประสบความสําเร็จโดยตั้งความคาดหวังไวสูงแลวมีความมุงมั่นที่จะ

ทําสิ่งที่ตองการใหดีเดนหรือเหนือคนอื่น มีความกระตือรือรนและเอาใจใสในการทํางานอยางเต็มใจ   

ทํางานทันทีที่ไดรับมอบหมายและสามารถทํางานใหสําเร็จไดในเวลาอันสั้น มีความกลาเสี่ยงกลา

ตัดสินใจในการกระทําในสิ่งที่เปนไปได กระทําในสิ่งที่ยากพอเหมาะกับความสามารถของตน มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง รักษาสิทธิหนาที่ของตนอยางเครงครัด รูจักการวางแผนงานโดยมีแบบแผนในการ

ทํางานที่มีจุดประสงคที่เดนชัด มีการทํางานอยางเปนขั้นตอน มองการณไกล มีเอกลักษณเปนของ

ตนเองสูง ไมเลียนแบบคนอื่น  ริเร่ิมทําสิ่งตางๆ ดวยความคิดของตนเอง สนใจเหตุการณหรือส่ิงใหมๆ 

มีอิสระใน การทํางานและการแสดงออก หรือใชความคิดหรือทฤษฎีใหมๆ ที่ไมซ้ําแบบใครในการแกไข

ปญหา 

 การวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ผูวิจัยไดใชแบบวัดที่ปรับปรุงมาจากพิณกาน ภัทเศรษฐ (2551) 

โดยแบบวัดมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง 

ไมจริง และไมจริงเลย ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา 

 5. การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย หมายถึง การรับรูของนักศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสอนของอาจารย ตั้งแตการเตรียมการสอน วิธีการสอน การประเมินผล การเปดโอกาส

ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางเหมาะสม การใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การสงเสริม

ความคิดสรางสรรค บุคลิกภาพที่ดีของผูสอน ตลอดจนการสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูทั้งในและ

นอกเวลาเรียน   

 การวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารยใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมี

ลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวย คอนขางเห็นดวย คอนขางไม

เห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยเลย ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีการรับรูพฤติกรรมการสอน

ของอาจารยที่ดีสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา 

    6. การสนับสนุนของครอบครัว หมายถึง การที่นักศึกษาไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือ

จากบุคคลในครอบครัวทางดานอารมณ ขอมูลขาวสาร คําแนะนํา เงิน เวลา หรือวัตถุส่ิงของตางๆ เพื่อ

ชวยใหนักศึกษาบรรลุเปาหมายสวนตนทางการเรียน เห็นคุณคาในตนเองและรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของ

ครอบครัว 
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 การวัดการสนับสนุนของครอบครัวใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนมาตร

ประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ผูที่ได

คะแนนมากกวาแสดงวามีการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา 

 7.  การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา หมายถึง การที่หัวหนางานหรือนายจางใหการชวย 

เหลือ ทั้งดานอารมณ ขอมูลขาวสาร คําแนะนํา เงิน เวลา หรือวัตถุส่ิงของตางๆ เพื่อชวยใหนักศึกษา

บรรลุเปาหมายสวนตนทางการเรียนและการทํางาน มีการมอบหมายงาน ประเมินผลงาน การให

เงินเดือน หรือสวัสดิการอื่นๆ อยางถูกตองเปนธรรม ตลอดจนการมีความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษา

กับหัวหนางานหรือนายจาง  

 การวัดการสนับสนุนของผูบังคับบัญชาใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปน

มาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ผูได

คะแนนมากกวาแสดงวามีการสนับสนุนทางสังคมของผูบังคับบัญชาสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา 

 8.  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน หมายถึง ความสัมพันธระหวางผูเรียนทั้งใน

และนอกหองเรียน ไดแก ความรวมมือในการทํางานกลุม การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การชวยเหลือ

ใหกําลังใจทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องสวนตัว และการสรางความกระตือรือรนในการเรียน 

 การวัดสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อนใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมี

ลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และ  

ไมจริงเลย ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีสัมพันธภาพกับเพื่อนสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา 

 9. ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา หมายถึง การรูคิดเชิงประเมินคาวาดีมีประโยชนมีคุณคา
กับตนเอง ความรูสึกชอบหรือความพึงพอใจ และความพรอมในการสนับสนุนชวยเหลือหรือใหความ

รวมมือในการกระทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันการศึกษา ทั้งทางดานภาพพจนชื่อเสียงของ

สถาบันการศึกษา ดานคณาจารย-เจาหนาที่ฝายสนับสนุน และดานอาคารสถานที่ส่ิงอํานวยความ

สะดวกตลอดจนชองทางการติดตอส่ือสารกับสถาบันการศึกษาที่ตนเองกําลังเรียน    

 การวัดทัศนคติตอสถาบันการศึกษาใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปน

มาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวย คอนขางเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย ไม

เห็นดวย และไมเห็นดวยเลย ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีทัศนคติที่ดีตอสถาบันการศึกษาสูงกวาผู

ที่ไดคะแนนต่ํา 

 10. ความเครียดในการเรียน หมายถึง สภาวะทางจิตใจ ที่มีความวิตกกังวล หงุดหงิดไม

สบายใจ คับของใจจากปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการเรียน และสงผลตอสภาวะทางกาย  
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  การวัดความเครียดในการเรียนใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปนมาตร

ประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ผูที่ได

คะแนนมากกวาแสดงวามีความเครียดสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพประกอบ  1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

 - ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน

 - การเห็นคุณคาในตนเอง

 - แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

 - การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย  - ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา

 - การสนับสนุนของครอบครัว  - ความเครียดในการเรียน

 - การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา

 - สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน  

  เพศ  สถานภาพสมรส  เกรดเฉล่ียสะสม 

ตัวแปรภูมิหลัง

ตัวแปรจิตลักษณะเดิม

ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณตัวแปรสถานการณ

พฤติกรรมการต้ังใจเรียน

  และระดับรายได
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สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักศึกษาภาคพิเศษเพศหญิงมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนมากกวาเพศชาย 

 2.  นักศึกษาภาคพิเศษที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนตางกัน

 3.  นักศึกษาภาคพิเศษที่มีระดับรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนตางกัน 

 4.  นักศึกษาภาคพิเศษที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกวา มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวา

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 

 5.  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแกลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน การเห็นคุณคาใน

ตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

 6.  ตัวแปรสถานการณ ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย การสนับสนุนของ

ครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน มีความ 

สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

 7.  ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา และความ 

เครียด ในการเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

 8.  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน การเห็นคุณคาใน

ตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวแปรสถานการณ ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย    

การสนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ

เพื ่อน และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา และความ 

เครียดในการเรียน สามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดในกลุมรวม 

 9.  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน การเห็นคุณคาใน

ตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวแปรสถานการณ ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย 

การสนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ

เพื ่อน และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา และความ 

เครียดในการเรียน สามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดเมื่อจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแก 

เพศ สถานภาพสมรส เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับรายได 

 

 

 

 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดประมวลแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามหัวขอตอไปนี้ 

 1.  เอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

      1.1  ความหมายของพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

      1.2  ลักษณะของพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

      1.3  ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

      1.4  การวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

 2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

 3.  ตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

      3.1  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม 

           3.1.1  ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน 

     3.1.2  การเห็นคุณคาในตนเอง    

       3.1.3  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   

      3.2  ตัวแปรสถานการณ 

             3.2.1  การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย 

     3.2.2  การสนับสนุนของครอบครัว 

     3.2.3  การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา 

    3.2.4  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน 

      3.3  ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 

           3.3.1  ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา 

     3.3.2  ความเครียดในการเรียน 

     3.4  ตัวแปรภูมิหลัง 

           3.4.1  เพศ 

    3.4.2  สถานภาพสมรส 

    3.4.3  เกรดเฉลี่ยสะสม 

    3.4.4  ระดับรายได 

 

 



 12

1. เอกสารที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 
 จากการตรวจสอบเอกสารตางๆ ผูวิจัยมีขอสังเกตคําที่ใชระบุตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม

การเรียนมีการระบุชื่อตัวแปรที่หลากหลาย เชนพฤติกรรมการสนใจในการเรียน พฤติกรรมการเอาใจใส

ตอการเรียน (Learning attention) พฤติกรรมการตั้งใจเรียน (Active learning) พฤติกรรมการขยัน 

หมั่นเพียรในการเรียน และพฤติกรรมการใฝรูใฝเรียน (Inquiry learning) เปนตน ซึ่งพฤติกรรมตางๆ 

เหลานี้มีความคาบเกี่ยวซึ่งกันและกัน สําหรับความสนใจในการเรียนนั้น กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 

233) ไดอธิบายความสนใจวามีลักษณะใกลเคียงกับทัศนคติมาก โดยกลาววาความสนใจเปนสวนหนึ่ง

ของทัศนคติ นั้นคือความสนใจเปนความรูสึกที่ดีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่งหมายถึงทัศนคติทางบวก และความ

สนใจของแตละบุคคลจะแตกตางกันเนื่องจากองคประกอบดานความตองการ ความถนัด  และสภาพ 

แวดลอมตางๆ ในสังคมที่แตกตางกัน   
 สําหรับพฤติกรรมการเอาใจใสในการเรียน ถือไดวาเปนพฤติกรรมสวนหนึ่งที่แสดงออกถึง

ความตั้งใจเรียน โดยโซโล (อํานวย เลิศชยันตรี. 2545: 51; อางอิงจาก Solo. 2001.) ไดใหความหมาย

ของความเอาใจใส หมายถึง จิตใจที่เปนสมาธิไมหวั่นไหวตอเหตุการณที่มากระทบตอจิตใจโดยผาน

ประสาทการรับรู สวนกูดและโบรฟ (เพียงเพ็ญ จิรชัย. 2540: 17-18; อางอิงจาก Good and Brophy. 

1984.) ไดใหความหมายของการเอาใจใสวาหมายถึง การที่นักเรียนใหความใสใจกับครูผูสอน กับงาน

ที่อยูในมือ หรือใหความเอาใจใสกับกิจกรรมตางๆ ในหองเรียนอยางเหมาะสม มีพฤติกรรมที่แสดงถึง

ความเอาใจใสในการเรียนเชน การประสานสายตา  การนั่งตัวตรงหันหนาไปยังผูสอน การตอบคําถาม

และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน สวนพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดความเอาใจใสตอการ

เรียนเชน การลุกเดินไปมา ทําพฤติกรรมอ่ืนๆ มากกวาการใหความสนใจกิจกรรมของหองเรียน ทั้งนี้ 

กูด และโบรฟ ไดเสนอแนวทางในการประเมินการขาดความสนใจในการเรียน ไดแก  ไมนั่งเปนที่ เดิน

ไปรอบหองในเวลาที่ไมเหมาะสม อานหนังสือในหองระหวางมีการอภิปราย มีการพูดคุยนอกประเด็น  

นั่งบนขอบโตะ อมดินสอหรือปากกา ฟุบหลับ ถามคําถามหรือมองไปยังสิ่งที่ไมสัมพันธกับกิจกรรมใน

หองเรียน  สวนพฤติกรรมที่แสดงถึงความเอาใจใสในการเรียนของนักเรียน ไดแก ยกมืออาสาสมัคร

ตอบคําถาม ประสานสายตา มองตามการเคลื่อนไหวของครู หันไปดูเพื่อนที่กําลังสาธิตกิจกรรมใน

หองเรียน รับผิดชอบทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายทั้งในเวลาที่ไดรับมอบหมายและชวงเวลากิจกรรม

อิสระ สําหรับขวัญจิรา  อนันต (2546)  ไดใหความหมายความเอาใจใสในการเรียนวาหมายถึง วิธีการ

เรียนที่นักเรียนนํามาปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการเรียน และปฏิบัติฝกฝนเปนประจําจนกลายเปนนิสัย  

โดยเฉพาะการทํางานที่เกี่ยวกับการเรียนและการใชเวลาในการเรียนอยางถูกตองเหมาะสม 

 ทางดานพฤติกรรมความขยันหมั่นเพียรในการเรียน หนวยศึกษานิเทศนกระทรวงศึกษาธิการ 

(2529: 3) ไดใหความหมายของความขยันหมั่นเพียรในการเรียนวาหมายถึง การที่นักเรียนมีความรัก  
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ความตั้งใจ มุงมั่นศึกษาเลาเรียน ไมยอทอ แมบางครั้งบทเรียนนั้นจะยากหรือมีอุปสรรคตางๆ ก็มานะ

ทําจนกระทั่งสําเร็จ เมื่อมีเวลาก็ใชเวลาวางนั้นใหเปนประโยชนตอการศึกษาเลาเรียนของตน โดยอาน

หนังสือ ศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ เพิ่มเติม ทบทวนบทเรียนที่เรียนทุกวันและเตรียมตัวศึกษา

บทเรียนมาลวงหนาทุกครั้ง เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยดานการเรียนก็พยายามศึกษาหาความรูดวย

วิธีการที่ถูกตองเพื่อคลี่คลายปญหาตน สวนชัชลินี จุงพิวัฒน (2547) ไดอธิบายความขยันหมั่นเพียรใน

การเรียนวาหมายถึง การแสดงออกของนักเรียนที่แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความบากบั่น ไมยอทอตอ

ความยากลําบาก และพยายามทํางานที่เกี่ยวของกับการเรียนอยางสม่ําเสมอ ไดแก การตั้งใจมุงมั่น

ศึกษาเลาเรียน ใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอการเรียน มีความกระตือรือรนในการเรียน เขารวม

กิจกรรมตางๆ  ทางการเรียน พยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและไมละทิ้งการเรียนเมื่อ

ประสบอุปสรรคก็หาทางแกไข 

 สวนพฤติกรรมการใฝรูใฝเรียนนั้น สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540: 14) 

กลาวถึงลักษณะของผูที่มีความสนใจใฝรูใฝเรียนและสรางสรรคตองมีลักษณะดังนี้ 

 1.  มีความชอบ ชื่นชมและการเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ 

 2.  มีความใฝฝนและจินตนาการ 

  3.  มีการแสวงหาแนวทางใหม 

  4.  มีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น 

  5.  มีความตั้งใจ การเอาใจใสทําใหดีกวาเดิมอยูเสมอ 

  6.  มีความกลา การริเร่ิมและการตัดสินใจ 

   7.  มีความเพียรพยายาม มุงมั่น บากบั่น มีความสงบ มีสมาธิในการทําสิ่งตาง ๆ ไมยอทอ 

  กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2542: 3) กลาวถึง ตัวบงชี้ของผูที่มีความสนใจใฝรูใฝเรียนและ

สรางสรรค ดังนี้ 

  1.  เห็นคุณคาและประโยชนของการแสวงหาความรูใหม ๆ 

  2.  กระตือรือรน อยากรูอยากเห็น 

  3.  ตั้งใจ เอาใจใส ทําใหดีอยูเสมอ  

  4.  ริเร่ิม กลาแสดงออกและตัดสินใจ 

 พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต)(2530: 43-45) ไดกลาวถึงความสนใจใฝรูใฝเรียน ตามแนว

อิทธิบาท 4 ดังนี้ 

 1.  สรางความพึงพอใจ (ฉันทะ) หมายถึง เปนผูที่มีความตองการจะกระทําหรือ ใฝใจรักที่จะ

กระทําสิ่งนั้นอยูเสมอ และทําใหไดผลดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 



 14

 2.  ใชความเพียรพยายาม (วิริยะ) หมายถึง เปนผูมีความขยัน ความพยายาม ความเขมแข็ง 

ความอดทน การเอาธุระใสใจตองานที่รับผิดชอบไมเกียจคราน 

 3.  ความมีสติตั้งมั่น (จิตตะ) หมายถึง เปนผูมีความคิด ความตั้งใจรับรูในสิ่งที่ตนทํา ทําสิ่ง

นั้นดวยความคิด มีจิตใจจดจอ ไมฟุงซานลองลอย ไมขาดสติปาเปอ 

   4.  หมั่นไตรตรองดวยเหตุผล (วิมังสา) หมายถึง เปนผูมีปญญาพิจารณาไตรตรองครุนคิด 

ใครครวญ ตรวจตราหาเหตุผล ตรวจสอบขอบกพรองในสิ่งที่ทํา รูจักวางแผน คิดคนตลอดจนหาวิธี

ปรับปรุงแกไข เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง การรูจักชวยเหลือและรับผิดชอบตอตนเอง และการรูจักเขาใจ

ความรูสึกของผูอ่ืน รูสึกเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Empathy) อันจะนํามาซึ่งการรูจักชวยเหลือเอื้อเฟอตอผูอ่ืน 

รูจักแบงปน รูจักใหตลอดจนเสียสละโดยไมหวังผลตอบแทน 

  พระสมชาย ฐานวุฑโฒ (2533: 52-53) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของผูที่ใฝรูใฝเรียน หรือ

พหูสูตร มีลักษณะดังนี้ 

  1.  ความตั้งใจ คือ มีนิสัยชอบฟง ชอบอาน ชอบคนควา  

  2.  ความตั้งใจจํา คือ มีความจําดีรูจักจับสาระสําคัญ จับหลักใหไดแลวจําใหแมนยํา 

  3.  ความตั้งใจทอง คือ ตองฝกทองใหคลองปาก ทองใหข้ึนใจ จําไดคลองแคลวชัดเจน ไม

ตองพลิกตํารา โดยเฉพาะพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาซึ่งเปนความจริงแทแนนอนและไม

เปลี่ยน แปลง สวนวิชาการทางโลกยังมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เพราะยังไมมีใครรูจริง จึงควรทอง

เฉพาะที่สําคัญและหมั่นคิดหาเหตุผลดวย 

  4.  ความตั้งใจขบคิด คือ ใสใจนึกคิด ตรึกตรองหาเหตุผลใหเขาใจตลอด พิจารณาใหเจนจบ 

นึกถึงครั้งใดก็เขาใจปรุโปรงหมด 

  5.  ความแทงตลอดดวยปญญา คือ เขาใจแจมแจงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติความรูกับใจเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน 

  สุภาพร มากแจง (2544: 7-14) ไดกลาวถึงคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนตามแนวพระราชจริยวัตร 

และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้  

  1.  มีความอยากรู 

  2.  มีความตั้งใจจริง มุงมั่นที่จะรู 

  3.  มีความรักเรียน 

  ปลันญา วงศบุญ (2550)  ไดทําการศึกษาคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนของนักเรียน ชวงชั้นที่ 3  

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ และแยกองคประกอบของคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนออกเปน 6 ดาน ไดแก 

ความอยากรูอยากเห็น ความตั้งใจอยางมีสติ กลาคิดริเร่ิม ความเพียรพยายาม การศึกษาคนควาดวย

ตนเอง และ ความมีเหตุผล 
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 จะเห็นไดวาตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียน มีความหมายในเชิงทับซอนกัน ขณะที่

พฤติกรรมการตั้งใจเรียนเปนองคประกอบหนึ่งของตัวแปรตางๆ  ไมวาจะเปนพฤติกรรมใฝรูใฝเรียน  

พฤติกรรมการขยันหมั่นเพียรในการเรียน  หรือพฤติกรรมการเอาใจใสตอการเรียน 
 1.1  ความหมายของพฤติกรรมการตั้งใจเรียน  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2542: ออนไลน) ไดใหความหมายของคําวาพฤติกรรม คือ การกระทํา

หรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และความรูสึก เพื่อตอบสนองตอสิ่งเรา เชน 

ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การศึกษาควรมุงสรางจิตสํานึกใหเยาวชนปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมโดย ลด ละ เลิกพฤติกรรมที่สรางปญหาใหสังคม ซึ่งสามารถแบงพฤติกรรมไดออกเปน 2 

ลักษณะคือ  

 1.  พฤติกรรมภายใน เปนพฤติกรรมที่อยูภายในจิตใจตนเอง ยากที่ผูอ่ืนจะรูไดถาไมมีการ

แสดงพฤติกรรมออกมาใหปรากฏ เชน การคิด การเขาใจ การตัดสินใจ เปนตน 

 2.  พฤติกรรมภายในนอก เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาแลวผูอ่ืนสามารถสังเกตได เชน         

การเดิน ยืน พูด เปนตน   

 ฮอลตัน (ภูวดล แกวมณี. 2551: 11; อางอิงจาก Halton.1964.pp. 20-25) อธิบายความ

ตั้งใจเรียนคือความจดจอของจิตใจในส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ทําใหบุคลมีสมาธิ ซึ่งการเรียนวิชาที่ตรงกับความ

สนใจของผูเรียนจะทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียนที่ไมมีความตั้งใจเรียน 

 วิทเทคเคอร (สุกัญญา แยมยิ้ม. 2541: 7; อางอิงจาก Whittaker. 1966.) อธิบายความ

ตั้งใจคือจุดรวมของการรับรู (Perception) ซึ่งกําหนดขึ้นในบางกรณีโดยลักษณะของผูรับรูเอง บาง

กรณีอยูในลักษณะของสิ่งเรา (Stimulus) ความตั้งใจมีความสัมพันธกับฝายรับรูและสิ่งเรา สิ่งเราจะ

กอใหเกิดความตั้งใจแกผูรับรูไดตอเมื่อส่ิงเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนขนาดหรือเกิดขึ้นซ้ําๆ กัน 

ส่ิงเราที่ผิดปกติก็จะกระตุนความตั้งใจของผูรับรูดวย ขณะที่ตัวผูรับเองก็จะมีตัวประกอบที่จะชวยเสริม

ใหเกิดความตั้งใจได 

 ลาฮาเดรนท (Lahaderne. 1968: 320-324) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการตั้งใจ

เรียนวาหมายถึง ความสนใจและมีสมาธิในการทํากิจกรรมที่สงเสริมการเรียน จดจอตอส่ิงตางๆ ที่

เกิดขึ้นในหองเรียน มีพฤติกรรมสนใจฟงครูอธิบาย มองกระดาน มองอุปกรณ ถามและตอบคําถาม

เกี่ยวกับบทเรียน เขารวมกิจกรรมในการเรียนที่ครูมอบหมาย และใหความรวมมือกับเพื่อนรวมชั้นเรียน

ในกิจกรรมการเรียน 

 ธีรยุทธ เสนียวงศ ณ อยุธยา (2525: 33) ไดอธิบายความหมายและลักษณะของ

พฤติกรรมการเรียนวาหมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมที่นักเรียนแสดงออกเพื่อมุงพัฒนาในดาน

ความรู เจตคติ และทักษะตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไวในวิชาตาง ๆ 
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 โสภา ชูพิกุลชัย (2528: 111) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการเรียนวา หมายถึงการ

กระทํา หรือกิจกรรมที่นักเรียนแสดงออกในดานการเรียน รวมทั้งการตอบสนองหรือปฏิกิริยาที่นักเรียน

มีตอประสบการณส่ิงแวดลอมในขณะที่เรียนดวย ดังนั้นพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนจึงขึ้นอยูกับ

ประสบการณของนักเรียนเปนสําคัญ 

 วิศสุณีย แทนประเสริฐสุข (2528: 14-15) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

วาหมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการตั้งใจในหองเรียน ไดแก มองครู มองอุปกรณ ทํางานที่ครู

ส่ัง มีการตอบคําถาม และตั้งคําถามกับครูผูสอน และรวมกิจกรรมตางๆ ตามที่ครูกําหนด 

 เฉลียว  บุษเนียร (2531: 13) ไดอธิบายพฤติกรรมการเรียนวา เปนการแสดงออกตาม

ธรรมชาติทางรางกายและจิตใจของมนุษยทั้งที่สังเกตไดและสังเกตไมได และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปน

พฤติกรรมในชั้นเรียนโดยมีนักเรียนเปนผูแสดงออก 

 ศิริลักษณ  รักษาทรัพย (2534: 19-29) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

หมายถึง ความสนใจ การมีสมาธิ มีจิตใจจดจอตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งในหองเรียน ไดแกการแสดงความสนใจ 

เอาใจใสตอการเรียนการสอน การรวมกิจกรรมที่ครูกําหนด   

 นทัต อัศภาภรณ (2545: ออนไลน) ไดใหคําจํากัดความของ พฤติกรรมการตั้งใจเรียนวา

หมายถึง การกระทําของผูเรียนในลักษณะตางๆ ที่แสดงออกมาในขณะเรียนซึ่งเปนพฤติกรรมที่พึง

ประสงค เชน กลาพูด กลาคิด กลาทํา การแสดงความคิดเห็น การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํา

กิจกรรม การปฏิบัติตามขอบังคับและกติกาตางๆ ที่กําหนดขึ้นในชั้นเรียน รวมถึงคุณธรรมดานตางๆ 

ไดแก ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา  

 กิ่งกาญจน  ปานทอง (2545: 19) อธิบายพฤติกรรมการเรียน หมายถึงการปฎิบัติตัวของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนทั้งในและนอกหองเรียนอยางเหมาะสม ไดแก การแบงเวลาในการเรียน การ

ฟง การอาน การสรุปยอเพื่อชวยจํา การสงการบาน การทบทวนบทเรียนและการเตรียมตัวสอบ 

  สําหรับภูวดล  แกวมณี (2551: 4) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

หมายถึง การที่นักเรียนแสดงความสนใจ เอาใจใสในการเรียนการสอน ตัวครู และอุปกรณการสอนที่ครู

ใช รวมทั้งติดตามการเรียนการสอนโดยการตอบคําถามเกี่ยวกับการเรียน ทํางานและรวมกิจกรรม

ตางๆ ที่ครูกําหนด พฤติกรรมการตั้งใจเรียนนอกจากจะประกอบไปดวย พฤติกรรมการสนใจเรียนใน

ระหวางการเรียนการสอนแลว ยังรวมถึงการเอาใจใส และมีความรับผิดชอบตอกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่ผูสอนมอบหมายในเวลาอิสระอีกดวย  

 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสรุปความหมายของพฤติกรรมการตั้งใจเรียน วาหมายถึง พฤติกรรมที่แสดง

ถึงความสนใจ และเอาใจใสตอการเรียน ประกอบดวยการเขาเรียน และเลิกเรียนตรงเวลา ตั้งใจฟง

ขณะที่อาจารยสอน มีสมาธิ มีการตั้งคําถาม ตอบคําถาม และกลาแสดงความคิดเห็น มีความกระตือ 
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รือรนและใหความรวมมือในขณะที่มีการเรียนการสอน ไมพูดคุยขณะที่มีการเรียนการสอน หรือไมสง

เสียงรบกวนกิจกรรมการเรียนการสอน สงการบานหรือสงรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด มีการ

ทบทวนบทเรียน วางแผนการเรียน ใหคุณคาหรือความสําคัญตอการเรียน มีความอยากรูอยากเห็น มี

ความเพียรพยายาม และมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติม  
 1.2  ลักษณะของพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 
 ศิริลักษณ  รักษาทรัพย (2534: 19-29) ไดจําแนกพฤติกรรมการตั้ งใจเรียน  ออกเปน

พฤติกรรมการตั้งใจเรียนในเวลาที่ครูสอน และในเวลาที่ครูมอบหมายงานใหทํา ดังนี้ 

 1.  พฤติกรรมตั้งใจเรียนขณะที่ครูสอน 

    1.1  แสดงความสนใจในการเรียน โดยมองครู และอุปกรณการเรียนการสอนในขณะที่

ครูสอนและอธิบาย ไมพูดคุยขณะเรียน ไมสงเสียงรบกวนขณะที่ครูสอน 

    1.2  เอาใจใสตอการสอนโดยถามเมื่อมีปญหาสงสัยในเรื่องที่เรียน ตอบคําถามครูเกี่ยว  

กับเร่ืองที่เรียน 

 2.  พฤติกรรมต้ังใจเรียนขณะที่ครูมอบหมายงานใหทําและรวมกิจกรรมที่ครูกําหนด โดย

ทําแบบฝกหัด ออกมาทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน มองเพื่อนขณะที่ครูใหเพื่อนออกมาทํากิจกรรมหนาหอง 

 ภูวดล  แกวมณี (2551: 4) ไดจําแนกลักษณะของพฤติกรรมการตั้งใจเรียนจําแนกออกเปน 

 1.  พฤติกรรมตั้งใจเรียนในขณะที่ครูสอน  ไดแก 

      1.1  เอาใจใสการเรียน มองครูและหรืออุปกรณการสอนที่ครูใชขณะอธิบาย 

             1.2  ตอบคําถามของครูที่เกี่ยวกับการเรียน 

             1.3  ไมพูดคุยขณะที่ครูสอน 

             1.4  ไมสงเสียงรบกวนในขณะที่ครูสอน 

             1.5  ไมเอางานอื่นขึ้นมาทําในขณะที่ครูสอน 

 2.  พฤติกรรมตั้งใจเรียนในขณะที่ครูใหงาน 

      2.1  ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายตามที่ครูส่ัง โดยไมพูดคุยกับเพื่อนในขณะทํางาน 

      2.2  รวมกิจกรรมตามที่ครูกําหนด 

      2.3  สงแบบฝกหัดตรงตอเวลา 

 ทิพวรรณ  สุวรรณประเสริฐ (2541: 7) ไดแบงพฤติกรรมการเรียนออกเปนการปฎิบัติตัว

ทางการเรียนของนักเรียนทั้งในและนอกหองเรียน ไดแก 

  1.  การปฎิบัติตัวในหองเรียนที่โรงเรียน ขณะที่ครูกําลังสอนในชั้นเรียน ไดแก นําอุปกรณ

การเรียนมาครบ เขาชั้นเรียนตรงตอเวลา ตั้งใจฟงครูสอน จดคําอธิบายของครูจากความเขาใจของ

นักเรียนเอง 
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        2.  การปฎิบัติตัวนอกหองเรียน ไดแก การทบทวนบทเรียน ทํางานที่ไดรับมอบหมายให

เสร็จและสงตรงตามเวลาที่กําหนด ไมละเลยหรือหลีกเลี่ยงงานที่ไดรับมอบหมาย พยายามติดตาม

ผลงานของตนที่ไดทําไปแลวเพื่อแกไขปรับปรุงงานที่ทําบกพรองใหดียิ่งขึ้น 

 สรุปไดวาลักษณะของพฤติกรรมการตั้งใจเรียนเปนพฤติกรรรมทางดานบวกของผูเรียนทั้ง

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในหองเรียนและพฤติกรรมนอกหองเรียน 
 1.3  ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 
 นักเรียนจะบรรลุจุดมุงหมายในการเรียนที่ดีนั้นจะตองมีวิธีการเรียนที่ถูกตอง โดยวิธีการเรียน

นั้นมีองคประกอบที่นักเรียนจะตองใหความสนใจคือ การฝกฝน การรูผลงาน การแบงบทเรียนออกเปน

ตอนๆ  การใชประสาทรับรูชวยในการเรียน มีเครื่องลอใจซ่ึงหมายถึงสิ่งของหรือสถานการณที่ทําใหเกิด

แรงจูงใจใหทํากิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมการเอาใจใสตอการเรียน (ทิพวรรณ  สุวรรณประเสริฐ. 

2541: 12; อางอิงจาก เอนกกุล กรีแสง. 2520 หนา 43-50) 
 รุงทิวา จักรกร (2527: 21) ไดสรุปวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนประกอบดวย 

 1.  ลักษณะของผูเรียน ซึ่งไดแก ความพรอม ความตองการที่จะเรียนรู ความสามารถใน

การรับรู อารมณที่อยากจะเรียนรู ความสามารถในการจัดการสิ่งที่เรียนรูแลว ระดับเชาวนปญญา   

เจตคติตอการเรียนรู และสุขภาพจิต 

 2.  ลักษณะของสิ่งที่จะเรียนรู แบงไดเปน 2 ชนิด คือ 

      2.1  บทเรียน ไดแก เนื้อหาสาระหรือเร่ืองราวที่จะเรียน โดยลักษณะของความสั้น-ยาว

ของบทเรียนความยาก-งายของบทเรียน จะมีผลตอประสิทธิภาพในการเรียนรู  

     2.2  ส่ือประกอบการเรียน ไดแก ส่ือการเรียนตางๆ ที่ชวยใหเกิดการเรียนรูไดงายขึ้น 

เร็วขึ้น เชน หนังสือ รูปภาพ แผนภูมิ สไลด ภาพยนตร และอื่นๆ โดยลักษณะความชัดเจน ความ

ซับซอน และความเหมาะสมของสื่อประกอบของบทเรียนจะมีผลตอประสิทธิภาพในการเรียนรูได

เชนกัน   

 3.  วิธีการเรียนรู การเรียนรูของบุคคลอาจแบงได 2 ลักษณะ คือ 

     3.1  การเรียนรูดวยตนเอง 

     3.2  การเรียนรูโดยมีครูสอน 

  4.  แรงจูงใจในการเรียน จะเปนสิ่งกระตุน หรือแรงผลักดัน ใหบุคคลแสดงพฤติกรรม

ทางการเรียนรูออกมา ความตองการอยากรู อยากพัฒนาตนเองใหกาวหนา มีความพึงพอใจที่จะเรียน 

มีเจตคติที่ดีตอบทเรียนตอครูผูสอน ยอมกอใหเกิดผลการเรียนที่นาพอใจ 
 นอกจากนี้ สมิธ (Smith. 1970: 2-35) ไดเสนอแนะวิธีในการเรียนที่ดีข้ึนโดยการปรับปรุงดาน

ตางๆ ดังนี้ 
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 1.  การอาน องคประกอบที่สําคัญที่ทําใหการอานมีประสิทธิภาพ คือ ความเร็วและความ 

เขาใจในเนื้อหา การอานที่รวดเร็วทําใหบุคคลสามารถอานเนื้อเร่ืองไดมากกวาหรือทบทวนเรื่องราวเดิม 

ซ้ําๆ ไดหลายครั้งในชวงเวลาที่จํากัด สวนความเขาใจในเนื้อหาจะตองพยายามจําจุดมุงหมายของเรื่อง

นั้นใหได 

 2.  การขีดเสนใต เพื่อเนนจุดสําคัญที่อาจเปนปญหา หรือขอเท็จจริงเพื่อใหผูเรียนจําได

หรือทําใหเห็นไดงายชัดเจน หรือแสดงจุดออนที่เรายังไมเขาใจ 

 3.  การจดสรุปยอ หรือการจดโนตสวนที่สําคัญที่ไดอานหรือรับฟงจะชวยใหจําได 

 4.  การทบทวนหลังจากที่ไดเรียนมาแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทบทวนเรื่องที่ไดเรียน

มาโดยใชชวงเวลาหนึ่ง ๆ เพื่อคงความรอบรูในเรื่องนั้น ๆ ไว 

 5.  การเขียน การเขียนรายงานหรือทําการบานที่ไมไดดีอาจเนื่องมาจากไมรูเร่ืองนั้นจริง ๆ 

ซึ่งปรับปรุงไดโดยการศึกษาใหเขาใจ 

 6.  การใชหองสมุด 
 ทิพาวดี เมฆะวรรธนะ (2529: 3-26) ไดเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 ผูเรียนมองเห็นปญหาของตน เมื่อผูเรียนตระหนักวาวิธีการเรียนในปจจุบันของตน

ยังไมดีพอที่จะประสบผลสําเร็จในการเรียนตามที่ตนมุงหมายดวยสาเหตุใดก็ตามก็แสดงวาผูเรียนเริ่ม

มองเห็นปญหาของตนแลว 

 ข้ันที่ 2 มองวิธีการแกปญหา เมื่อผูเรียนตองการปรับปรุงตนเองก็เริ่มตนหาทางที่จะแก 

ปญหา ซึ่งระยะนี้เปนระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผูเรียนจะแสวงหาผูชวยเหลือ เชน ปรึกษากับครูหรือขอรับ

บริการจากครูแนะแนว 

 ข้ันที่ 3 ดําเนินการแกปญหา โดยมีหลักการที่ควรยึด 6 ประการดวยกันคือ 

    1.  สะสม (Gradualness) คือ การเรียนอยางคอยเปนคอยไป สะสมวันละนิด ไมใชหัก

โหมเฉพาะกอนสอบเพียง 5-6 วัน 

    2.  ทําซ้ํา (Repetition) การปองกันการลืมดวยการทองและทําแบบฝกหัดซ้ํา ๆ 

    3.  ย้ําแรงเสริม (Reinforcement) อาจเปนการใหรางวัลตนเอง ชมเชยตนเองเพื่อให

เกิดกําลังใจในการเรียน 

    4.  เพิ่มความกระตือรือรน (Active leaning) ตองมีความใสใจเร่ืองที่อานตลอดจนการ

คิดหรือการกระทําสิ่งที่ตนตองการเสมอ 

    5.  เนนการปฏิบัติ (Practice) เมื่อศึกษาทฤษฎีแลวควรลงมือปฏิบัติดวยเพื่อใหเกิด

ความชํานาญและจําไดแมน 

    6.  หาสิ่งเราใจ (Stimulus control) โดยอาศัยการจัดสิ่งแวดลอมเขาชวยเปนตัวกระตุนดวย 
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 ข้ันที่ 4 การปรับปรุงวิธีในการเรียน อาจใชวิธีการดังนี้ 

    1. การจัดตารางเรียน เปนการวางแผนลวงหนา จัดแบงเวลาที่ เหมาะสมและ

เปนตัวกระตุนใหบรรลุเปาหมาย 

    2.  เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนใหตนเองดวยวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง 

    3.  เรียนจากตําราดวยการอาน คิด สรุป และถามตนเอง 

    4.  ฝกการบันทึก เชน การเขียนสรุปยอ หรือบันทึกตามลําดับความสําคัญ เปนตน 

    5.  ฝกเทคนิคการอานอยางรวดเร็ว เชน อานนํา การอานเปนชวงประโยค การอาน

เฉพาะใจความสําคัญ การอานคราว ๆ หรืออานผานตา 

 สรุปไดวาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนนอกจากจะขึ้นอยูกับตัวผูเรียนแลว

ปจจัยทางดานบทเรียน ส่ือการเรียนการสอน  วิธีสอน แรงจูงใจ และสภาพแวดลอมตางๆ ลวนสงผลตอ

พฤติกรรมการตั้งใจเรียนได 
 1.4  การวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 
 การวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสามารถวัดไดดวยการสังเกตุ (Observation) หรือเปนแบบ

รายงานตนเอง (Self report) ซึ่งจากการตรวจเอกสารที่เกี่ยวของเปนดังนี้  

 ภูวดล แกวมณี (2551: 59-61) ไดวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการ

ประเมินของอาจารยผูสอน และจากการสังเกตุของผูวิจัยที่สอดคลองกัน โดยจําแนกพฤติกรรมการ

ตั้งใจเรียนในขณะที่ครูสอน และพฤติกรรมตั้งใจเรียนในขณะที่ครูใหทํางาน การประเมินจะประเมินเปน

ความถี่เปนรายบุคคล โดยกําหนดให 

 5   หมายถึง  พฤติกรรมที่ทําเปนประจํา 

 4   หมายถึง       พฤติกรรมที่ทําบอย 
 3   หมายถึง พฤติกรรมที่ทําเปนบางครั้ง 

 2   หมายถึง พฤติกรรมที่ทํานอยครั้ง 

 1   หมายถึง พฤติกรรมที่ทํานานๆ คร้ัง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 68) ไดสรุปผลการประเมินคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนซึ่งเปน

คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโดยเครื่องมือมีลักษณะเปนมาตรประเมินคาโดยใหครู และ

ผูปกครองประเมินนักเรียนโดยใชแบบสอบถามใหผูประเมินใสตัวเลขในระดับที่ตรงกับการปฎิบัติของผู

ถูกประเมินตามความเปนจริงโดยไดแบงระดับการปฎิบัติเปน 3 ระดับ คือ 1 หมายถึงปฎิบัตินอย

หรือไมเคยปฎิบัติ 2 หมายถึงปฎิบัติเปนบางครั้ง และ 3 หมายถึงปฎิบัติเปนประจํา ทั้งนี้ใหผูประเมินทํา

การประเมินซ้ําถึง 3 คร้ังแลวดูผลสรุปการประเมิน 
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 นิภา วงษสุรภินันท (2548: 60) ไดสรางแบบวัดคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนสําหรับนักเรียนระดับ

ชวงชั้นที่ 3 โดยคุณลักษณะของเครื่องมือเปนแบบสถานการณ 3 ตัวเลือกโดยวัดในดานการเห็นคุณคา

ของสิ่งตางๆ  ดานความอยากรูอยากเห็น ดานตั้งใจอยางมีสติ ดานกลาคิด ริเร่ิม ดานเพียรพยายาม 

ดานการศึกษาคนควาดวยตนเอง ดานมีเหตุผล มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .211-.562 และหาความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสรางจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันโดยมีคาน้ําหนักองคประกอบ .362 ถึง 

.486 มีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ .917 โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ ให 3 คะแนน 

เมื่อเลือกตอบในตัวเลือกที่แสดงถึงการมีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนสูง ให 2 คะแนน เมื่อเลือกตอบใน

ตัวเลือกที่แสดงถึงการมีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนปานกลาง และให 1 คะแนนเมื่อเลือกตอบในตัวเลือกที่

แสดงถึงการมีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนต่ํา และใชเกณฑการแปลความหมายของคะแนนคือคะแนน

ตั้งแต 165-198 แสดงวามีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียนอยูในระดับสูง คะแนนตั้งแต 99-164 แสดงวามี

คุณลักษณะใฝรูใฝเรียนอยูในระดับปานกลาง และคะแนนตั้งแต 66-98 แสดงวามีคุณลักษณะใฝรูใฝ

เรียนอยูในระดับตํ่า 

 พิทักษ  วงแหวน (2546: 68-71) ไดสรางแบบวัดพฤติกรรมการใฝเรียน จํานวน 25 ขอ มีคา

อํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .486 ถึง .855 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .945 แบบวัดเปนแบบ Rating 

scale 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อเกิด

พฤติกรรมนั้นๆ บอยที่สุด บอย ปานกลาง นานๆ ครั้ง และไมเคยเลย ตามลําดับ ขอความทางลบให

คะแนน  1, 2, 3, 4, และ 5 เมื่อเกิดพฤติกรรมนั้นๆ บอยที่สุด บอย ปานกลาง นานๆครั้ง และไมเคยเลย 

ตามลําดับ การแปลความหมาย ถาไดคะแนนรวม  25-37.5 คะแนน แสดงวานักเรียนมีพฤติกรรมการ

ใฝเรียนในระดับนอยที่สุด คะแนนรวม 37.6-62.5 แสดงวานักเรียนมีพฤติกรรมการใฝเรียนในระดับ

นอย  คะแนนรวม 62.6-87.5 แสดงวานักเรียนมีพฤติกรรมการใฝเรียนในระดับปานกลาง  คะแนนรวม 

87.6-112.5 แสดงวานักเรียนมีพฤติกรรมการใฝเรียนในระดับมาก คะแนนรวม 112.6-125 แสดงวา

นักเรียนมีพฤติกรรมการใฝเรียนในระดับมากที่สุด  

 ณัฐพล แยมสอาด (2551: 61-62) ไดสรางแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนแบบรายงาน

ตนเองจํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (r)  ตั้งแต .264-.685 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .869  

แบบสอบถามเปนแบบ Rating scale 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวกให

คะแนน  5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อเกิดพฤติกรรมนั้นๆ เปนประจํา บอย เปนบางครั้ง นอยครั้ง และนอยครั้ง

ที่สุด ตามลําดับ ขอความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4, และ 5 เมื่อเกิดพฤติกรรมนั้นๆ เปนประจํา   

บอย  เปนบางครั้ง  นอยครั้ง และนอยครั้งที่สุด ตามลําดับ การแปลความหมาย ถาไดคะแนนรวม  
135.01-150.00 หมายถึง พฤติกรรมการเรียนอยูในเกณฑดีมาก คะแนนรวม 105.01-135.00 หมายถึง 

พฤติกรรมการเรียนอยูในเกณฑดี คะแนนรวม 75.01-105.00 หมายถึง พฤติกรรมการเรียนอยูในเกณฑ
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ปานกลาง คะแนนรวม 45.01-75.00 หมายถึง พฤติกรรมการเรียนอยูในเกณฑไมคอยดี คะแนนรวม 

30.00-45.00 หมายถึง พฤติกรรมการเรียนอยูในเกณฑไมดีมาก  

  ซึ่งในการวัดพฤติกรรมในการตั้งใจเรียนใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยแบบวัดมีลักษณะ

เปนมาตรประเมินคา (Rating scale) 6 ระดับ ตั้งแต มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย 

และนอยที่สุด ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา 

    

 2. ทฤษฎีที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 
  พฤติกรรมการตั้งใจเรียนเปนองคประกอบหนึ่งของการเรียนรู  (Learning) คือเปน

กระบวนการของประสบการณที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคอนขางถาวร  ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงนี้ไมไดมาจากภาวะชั่วคราว วุฒิภาวะ หรือสัญชาตญาณ (มนตรี  แยมกสิกร. 2553: 

ออนไลน; อางอิงจาก Klein. 1991 .pp. 2) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งภายในหรือภายนอกก็

ตามตองเปนผลมาจากประสบการณและการฝกฝนเทานั้น (นวลจิตต เชากีรติพงศ และคณะ. 2550: 

7) ทั้งนี้การไดมาซึ่งความรูมีทฤษฎีที่อธิบายองคประกอบตางๆ ที่มีผลตอการเรียนรูของบุคคลตลอดจน

เงื่อนไขตางๆ ที่ทําใหบุคคลเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จําแนกไดดังตอไปนี้  
 1.  ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning theory)  

 ทฤษฎีการวางเงื่อนไข สามารถแยกยอยไดเปนทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของ       
พาฟลอฟ  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของวัตสัน ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของ 

สกินเนอร และทฤษฎีความตอเนื่องของกัทธรี  

 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค ของพาฟลอฟ (สุรางค โควตระกูล. 2545: 185-186; 

อางอิงจาก Ivan Petrivich Pavlov.) การเรียนรูแบบวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค คือ การตอบสนอง ที่เปน

โดยอัตโนมัติเมื่อนําสิ่งเราใหมมาควบคูกับส่ิงเราเดิม โดยสิ่งเราใหมจะเปนสิ่งเราที่เปนกลาง(Neutral 

stimulus) ที่โดยธรรมชาติแลวเปนสิ่งเราที่ไมกอใหเกิดการตอบสนองใดๆ แตเมื่อนํามาวางกับส่ิงเราที่

ทําใหเกิดการตอบสนองตามธรรมชาติ (Unconditioned Stimulus หรือ US) จะเกิดพฤติกรรมเกิดขึ้น  

หรือเกิดการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (Conditioned Response หรือ CR) ตัวอยางเชน วิชาเรียนจัด

ไดวาเปนสิ่งเราที่เปนกลาง แตเมื่อมีครูที่บุคลิกลักษณะที่ดีเขามาสอน มีการกลาวชมเชยนักเรียน และ

ใหนักเรียนไดประกอบกิจกรรมที่สนุกสนานทุกครั้งที่เขาสอน ก็จะทําใหนักเรียนชื่นชอบหรือมีความ

ตั้งใจในการเรียนวิชานั้นๆ  แมวากอนหนานั้นจะไมชอบวิชาดังกลาวเลยก็ได และเมื่อไปพบกับอาจารย

ผูสอนคนใหมที่มีลักษณะคลายกับอาจารยผูสอนคนเดิม แตสอนวิชาตางกัน ก็อาจทําใหเกิดการแผ

ขยาย (Generalization) โดยมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนในวิชาใหมได ประโยชนที่ไดรับจากทฤษฎีนี้จะใช
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ในการหาความสามารถในการสัมผัสและการรับรู ใชแกพฤติกรรมที่เปนปญหา และใชในการวาง

เงื่อนไขเกี่ยวกับอารมณ และทัศนคติของนักเรียนที่สงผลตอพฤติกรรมการตั้งใจเรียนได 

 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของวัตสัน (อารี พันธมณี. 2546: 199-203; อางอิงจาก 

John B. Watson.) ไดนําเอาทฤษฎีของพาฟลอฟมาเปนหลักสําคัญในการอธิบายเรื่องการเรียนรูตาม

แนวความคิดนี้ก็คือ การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคทําใหเกิดการเรียนรูกลาวคือ การใชส่ิงเราสองสิ่งมาคู

กันคือส่ิงเราที่วางเงื่อนไข (Condition Stimulus หรือ CS) กับส่ิงเราที่ไมวางเงื่อนไข (Unconditioned 

Response หรือ UCR) แลวทําใหเกิดการตอบสนองอยางเดียวกัน ความแตกตางของวัตสัน กับของ 

พาฟลอฟ ก็คือวัตสันใชคนในการทดลองซึ่งมีอารมณเขามาเกี่ยวของเพราะมนุษยมีอารมณติดตัวมา

ตั้งแตกําเนิด เชน อารมณรัก ไมพอใจและกลัว โดยอารมณตางๆ เหลานี้อาจสงผลตอส่ิงเราอ่ืนๆ ตาม

ธรรมชาติไดดวย การนําสิ่งเราที่อินทรียกลัวมาวางเงื่อนไขคูกับส่ิงเราที่วางเงื่อนไขซึ่งเดิมอินทรียไมกลัว 

เมื่อนํามาคูกันบอยๆ ก็ทําใหอินทรียเกิดความกลัวหรือตองสนองตอส่ิงเราที่วางเงื่อนไขเหมือนกับส่ิงเรา

ที่อินทรียกลัว เชนเดียวกันกับอารมณพอใจตอสถานที่หรืออุปกรณการเรียนที่ทันสมัย (Unconditioned 

Stimulus หรือ UCS) ของหองปฎิบัติการทางภาษา เมื่อนํามาวางคูกับส่ิงเราคือวิชาภาษาอังกฤษ (CS) 

ก็อาจทําใหนักเรียนมีความพึอพอใจหรือมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนมากขึ้น (UCR)  จากการวางเงื่อนไข

ดังกลาวได 

 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของ สกินเนอร (Operant condition theory) สกินเนอร 

(นวลจิตต เชาวกีรติพงศ และคณะ. 2550: 42-46; อางอิงจาก Burrhus. F. Skinner.) อธิบายวา

พฤติกรรมของบุคคลนั้น เปนผลมาจากปฎิสัมพันธกับสภาพแวดลอม ผลกรรมที่เกิดขึ้นจะเปนตัว 

กําหนดวาพฤติกรรมดังกลาวจะเกิดขึ้นอีกหรือไม ถาตองการใหพฤติกรรมนั้นยังคงอยูตลอดไปจําเปน 

ตองไดแรงสริม (Reinforcement) โดยประเภทของตัวเสริมแรงนั้นอาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ 

การเสริมแรงบวก (Positive reinforcement) หมายถึง ส่ิงเราชนิดใดชนิดหนึ่ง เมื่อไดรับหรือนําเขามา

ในสถานการณนั้นแลวจะมีผลใหเกิดความพึงพอใจ และทําใหอัตราการตอบสนองเปลี่ยนแปลงไปใน

ลักษณะเขมขนขึ้น เชน อาหาร คําชมเชย ฯลฯ กับการเสริมแรงลบ (Negative reinforcement) 

หมายถึง ส่ิงเราชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อตัดออกไปจากสถานการณนั้นแลว จะมีผลใหอัตราการตอบ 

สนองเปลี่ยนไปในลักษณะเขมขนขึ้น เชน เสียงดัง แสงสวางจา รอนหรือเย็นเกินไป ฯลฯ ประโยชนที่

ไดรับจากทฤษฎีนี้ใชในการดัดแปลงพฤติกรรม (Shaping behavior) คือเราสามารถควบคุมการตอบ 

สนองไดดวยวิธีการเสริมแรง กลาวคือเราจะใหการเสริมแรงเฉพาะเมื่อมีการตอบสนองที่ตองการ เพื่อ 

ใหกลายเปนนิสัยติดตัวตอไป อาจนําไปใชในการปลูกฝงบุคลิกภาพของบุคคลใหมีพฤติกรรมตามแบบ

ที่ตองการได นอกจากนี้การเสริมแรงยังใชวางเงื่อนไขเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมใหคนเรามีพฤติกรรมอยาง

ใดอยางหนึ่งได และขณะเดียวกันการไมใหการเสริมแรงก็จะชวยใหลดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งได
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เชนเดียวกัน ตัวอยางเชน หากผูสอนมีการเสริมแรงโดยชมเชยนักเรียนที่มาเขาหองเรียนตรงเวลา ก็

อาจทําใหพฤติกรรมของนักเรียนผูนั้นหรือคนอื่นๆ ที่ตองการไดรับคําชมเชยจากผูสอนมีพฤติกรรมการ

เขาเรียนที่ตรงเวลามากขึ้นได  สวนผลกรรมที่จะสงผลใหพฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติในอนาคตเรียกกวา

ตัวลงโทษ (Punisher) ทั้งนี้การลงโทษ (Punishment) เปนการลดพฤติกรรมหรือยุติพฤติกรรมที่

แสดงออกอันเปนผลมาจากการไดรับผลกรรมบางอยางจากการแสดงพฤติกรรมนั้น โดยที่การลงโทษ

แบงไดเปน  2 ประเภทดวยกันคือ การลงโทษทางบวก (Positive punishment) ซึ่งเปนการใหบางสิ่ง

บางอยางที่บุคคลไมพอใจหลังจากบุคคลไดกระทําพฤติกรรมบางอยางแลวทําใหพฤติกรรมนั้นลดลง 

เชนการตําหนิ  สวนการลงโทษทางลบ (Negative punishment) เปนการถอดถอนบางอยางที่บุคคล

พึงพอใจ ภายหลังจากการที่บุคคลกระทําพฤติกรรมบางอยางแลวทําใหพฤติกรรมนั้นลดลง เชนการหัก

เงินคาขนมเปนตน การนําแนวคิดของสกินเนอรไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนนั้น สกินเนอรเชื่อวา

การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ควรจัดใหสอดคลองกับความสามารถของผูเรียนแตละ

บุคคล และควรใชวิธีการเสริมแรงทางบวกเปนหลัก ตลอดจนมีการใชขอมูลปอนกลับที่เหมาะสม 

 การนําหลักการวางเงื่อนไขของสกินเนอรไปใชในการเรียนการสอน แนวคิดที่สําคัญประการ

หนึ่งคือ การตั้งจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมโดยจะตองตั้งจุดมุงหมายในรูปของพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได

อยางชัดเจน เชน ถาตองการฝกใหผูเรียนเปนบุคคลประเภทสรางสรรคก็จะตองระบุใหชัดเจนวาบุคคล

ประเภทดังกลาวสามารถทําอะไรไดบาง หรือถาจะสอนใหนักเรียนเปนนักประวัติศาสตรก็บอกไดวาเขา

จะทําอะไรไดเมื่อเขาเรียนผานพนไปแลว ซึ่งเปนการสรางประสบการณของการประสบความสําเร็จให 

กับนักเรียน หรือการไดรับการเสริมแรงแตถาครูไมสามารถตั้งจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมได ครูก็ไมอาจ

บอกไดวาผูเรียนประสบผลสําเร็จในส่ิงที่มุงหวังหรือไม และที่สําคัญก็คือครูจะไมอาจใหการเสริมแรงได

อยางเหมาะสมเพราะไมทราบวาจะใหการเสริมแรงหลังจากที่ผูเรียนมีพฤติกรรมเชนใด 

 ทฤษฎีความตอเนื่องของกัทธรี (อารี พันธมณี. 2546: 209-212; อางอิงจาก Edward R. 

Guthrie.) ในแนวคิดนี้ไดอธิบายวา การเรียนรูของอินทรียเกิดจากความเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการ

ตอบสนอง (S           R) โดยมีการกระทําเพียงครั้งเดียว (One trial learning) ไมจําเปนตองทําซ้ําๆ นั่น

คือการเรียนรูเกิดขึ้นอยางสมบูรณจากการกระทําเพียงครั้งเดียว ซึ่งเปนการกระทําคร้ังสุดทายใน

สถานการณนั้นๆ เมื่อสภาพใหมเกิดขึ้นอีก บุคคลจะกระทําเหมือนที่เคยไดกระทําครั้งสุดทาย ไมวาการ

กระทําครั้งสุดทายจะผิดหรือถูกก็ตาม แนวคิดนี้จึงควรนําไปปรับใชกับผูใหญเนื่องจากมีประสบการณ

มากกวาเด็ก อยางไรก็ตามกัทธรี เชื่อวาการลงโทษมีผลตอการเรียนรู คือทําใหอินทรียกระทําอยางใด

อยางหนึ่ง 
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  2.  ทฤษฎีความสัมพันธเชื่อมโยง (Connectionism theory) 
 ธอรนไดค (อารี  พันธมณี. 2546: 212-220; อางอิงจาก Edward L. Thorndike) ไดอธิบาย

วาการเรียนรูคือ การที่ผูเรียนสามารถสรางความสัมพันธเชื่อมโยง (Bond) ระหวางสิ่งเราและการตอบ 

สนองและเมื่อไดรับความพึงพอใจจะทําใหเกิดการเรียนรูข้ึน ซึ่งเกิดจากการลองผิดลองถูก (Trial and 

error) ที่จะนําไปสูการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง และการเรียนรู ก็คือการที่มีการเชื่อม 

โยง (Connection) ระหวางสิ่งเรา (Stimulus) และการตอบสนอง (Responses) การเรียนรูแบบลองผิด

ลองถูกมีหลักการสําคัญคือ เมื่ออินทรียกระทบสิ่งเรา อินทรียจะลองใชวิธีตอบสนองตอส่ิงเราหลายๆ 

วิธี จนพบกับวิธีที่เหมาะสมและถูกตองกับเหตุการณและสถานการณ เมื่อไดรับการตอบสนองที่ถูกตอง

ก็จะนําไปตอเนื่องเขากับส่ิงเรานั้นๆ มีผลใหเกิดการเรียนรูข้ึน โดยมีหลักเกณฑและลําดับข้ันที่จะนําไป 

สูการเรียนรูแบบนี้คือ 

 1. มีสถานการณที่เปนปญหาเปนสิ่งเราใหอินทรียแสดงการตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรม

ออกมา 

 2. อินทรียจะแสดงอาการตอบสนองหลาย ๆ อยาง เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น 

 3. ปฏิกิริยาตอบสนองที่ไมทําใหเกิดความพอใจจะถกูตัดทิ้งไป 

 4. เมื่อปฏิกิริยาตอบสนองที่ไมทําใหเกิดความพอใจถูกตดัทิ้งไป จนเหลือปฏิกิริยาทีท่ําใหเกิด

ความพอใจ อินทรียจะถือเอากิริยาตอบสนองที่ถูกตองและจะแสดงตอบสนองตอส่ิงเรา (Interaction) 

นั้นมากระทบอีก  

 กฎแหงการเรียนรูตามทฤษฎีนี้ประกอบไดดวยกฎอีก 3 ขอดังนี้ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 

2545: 93-94)   

 1.  กฎแหงความพรอม (Law of readiness) กฎนี้อธิบายถึงสภาพความพรอมของผูเรียนทั้ง

ทางรางกายและจิตใจ ถามนุษยพรอมที่จะเรียนรูอะไรบางอยางได ก็พรอมที่จะแสดงพฤติกรรมบาง 

อยางที่จําเปนสําหรับขบวนการการเรียนรูนั้น ความพรอมทางรางกาย หมายถึงความพรอมทาง      

วุฒิภาวะและอวัยวะตางๆ ของรางกาย ความพรอมทางดานจิตใจ หมายถึง ความพรอมที่เกิดจาก

ความพึงพอใจเปนสําคัญ ถาเกิดความพึงพอใจยอมนําไปสูการเรียนรู ถาเกิดความไมพึงพอใจจะทําให

ไมเกิดการเรียนรูหรือทําใหการเรียนรูหยุดชะงัก 

 2.  กฎแหงการฝก (Law of exercise) ธอรนไดคไดอธิบายวา ความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับ

การตอบสนองจะมีความสัมพันธแนนแฟนยิ่งขึ้น เมื่อมีการฝกหัดหรือซํ้าบอย ๆ ยอมทําใหเกิดการเรียน 

รูไดนานและคงทนถาวร จากกฎขอนี้แบงออกเปนกฎยอยๆไดอีก 2 ขอคือกฎแหงการใช (Law of used) 

คือเมื่อเกิดความเขาใจหรือเรียนรูแลว การกระทําหรือนําสิ่งที่เรียนรูนั้นไปใชบอยๆ จะทําใหการเรียนรู
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นั้นคงทนถาวร  สวนกฎแหงการไมใช (Law of disused) หากเกิดความเขาใจหรือเรียนรูแลวไมได

กระทําซ้ําบอยๆ ก็จะทําใหการเรียนรูนั้นไมคงทนถาวร หรือเกิดการลืมได 

 3.  กฎแหงผล (Law of effect) กฎนี้อธิบายผลที่ไดรับจากการแสดงพฤติกรรมการเรียนรูแลว

ถานําความพอใจมาใหการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับอาการตอบสนองก็จะแนนแฟนขึ้นผูเรียนก็ยอม

ตองการที่จะเรียนรูอีกตอไป ถาความสัมพันธนี้นําความรําคาญมาใหหรือเกิดความเบื่อหนายตอการ

เรียนรู ความสัมพันธนี้ก็จะคลายความแนนแฟนลง  

 ประโยชนและการนําหลักการทฤษฎีสัมพันธเชื่อมโยงของ ธอรนไดค ไปใชในการสงเสริมการ

เรียนการสอน ทําไดโดยกําหนดจุดมุงหมายการสอนในชั้นเรียนใหชัดเจน มีการจัดแบงเนื้อหาออกเปน

หนวยยอย ๆ เร่ิมจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก และใหผูเรียนไดเรียนทีละหนวย และมีการประเมินผลเปน

ระยะ ๆ  เพื่อที่ผูเรียนจะไดเกิดความรูสึกพอใจในผลการเรียนในแตละหนวยยอยๆ นั้น   
 3.  ทฤษฎีการลดแรงขับของฮัลล (Drive reduction theory) 
 ทฤษฎีของฮัลลตางจากของพาฟลอฟ และ ธอรนไดค โดยฮัลลไดตั้งทฤษฎีการเรียนรูข้ึนจาก

การตั้งสมมติฐานดวยวิธีอนุมาน (Deductive procedures) แลวจึงทดสอบสมมติฐานและเมื่อพิสูจน

สมมติฐานแลวจึงตั้งเปนทฤษฎี  สมมติฐานของฮัลลคือมนุษยและสัตวจะเกิดการเรียนรูไดตองมีแรงขับ

(Drive) ไดแกความหิว ความกระหาย ความเจ็บปวด ฯลฯ (อารี พันธมณี. 2546: 221-227; อางอิงจาก 

Clark L. Hull.) แตจากการศึกษาของ วิลเลียม (Willians, 1983) และ เพอริน (Perin, 1942) ซึ่งเปนลูก

ศิษยของฮัลลพบวา พฤติกรรมเกิดขึ้นไดแมไมมีแรงขับ (แรงขับเทากับศูนย) ฮัลลจึงอธิบายวาอาจมีแรง

ขับที่เกิดจากความตองการตัวอ่ืนมากระตุนใหเกิดความแข็งแกรงของนิสัย (Habit) โดยที่นิสัยแทนการ

เรียนรูความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับพฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งนิสัยจะแข็งแกรงขึ้นถาพฤติกรรมที่เกิด 

ข้ึนไดรับส่ิงที่ตองการหรือรางวัล ดังนั้นฮัลลจึงไดสรุปวาการแสดงพฤติกรรมการเรียนรูจะมากหรือนอย

วาเกิดจากผลคูณระหวางความแข็งแกรงของนิสัยกับแรงขับ ตอมาภายหลังฮัลลเห็นวา รางวัล ทั้งชนิด 

คุณภาพและปริมาณของรางวัลหรือสิ่งที่ตองการ และสิ่งเรารวมถึงคุณลักษณะของสิ่งเรามีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมไดแตกตางกันไป นอกจากนี้ส่ิงมีชีวิตในขณะที่มีการกระทําพฤติกรรมจะมีลักษณะการ    

กระทําชาลง ลดลง และหยุดไปในที่สุดซึ่งเปนสภาพแรงขับทางลบ (Negative drive state) ฮัลลจึงได

เพิ่มปจจัยเหลานี้ลงไปในสมการการเกิดพฤติกรรม (สิริอร วิชชาวุธ. 2554: 67-73; อางอิงจาก Clark L. 

Hull.)   

 ดังนั้นการนําทฤษฎีนี้ไปใชในการเรียนการสอน ตองพิจารณาวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นถาทําให

เกิดความแข็งแกรงของนิสัย มีการทําใหแรงขับหรือความตองการของรางกายลดลง มีการใหรางวัลหรือ

ส่ิงที่ผูเรียนตองการ มีส่ิงเรากระตุนความสนใจใหเกิดการเรียนรู  และคํานึงถึงการลดลงของแรงขับทาง

ลบ  ผูสอนจึงตองพัฒนาความแข็งแกรงของนิสัยของผูเรียนโดยคนหาความตองการและใหรางวัลเปน
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ส่ิงจูงใจและลดแรงขับทางรางกายลง มีวิธีการสอนและอุปกรณการสอนที่เราความสนใจผูเรียน 

นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยง หรือใชกิจกรรมการสอนใหมๆ เมื่อสภาพของผูเรียน เพลีย งวง หรือตื่นเตนกับ

ส่ิงอื่น เปนตน 
 4. ทฤษฎีกลุมเกสตัลท (Gestalt’s theory) 
 ทฤษฎีนี้เกิดจากนักจิตวิทยาชาวเยอรมัน คือ เวอรไธเมอร (Wertheimer) โคหเลอร (Kohler) 

คอฟฟกา (Koffka) และเลวิน (Lewin) โดยมีแนวคิดที่วา การเรียนรูเกิดจากการจัดประสบการณทั้ง 

หลายที่กระจัดกระจายใหมารวมกันเปนสวนใหญกอน แลวจึงพิจารณาสวนยอยตอไป (สํานักงานคณะ 

กรรมการศึกษาแหงชาติ. 2545: 95-96) หลักการเรียนรูของทฤษฎีกลุมเกสตัลท จึงเนนการเรียนรูที่

สวนรวมมากกวาสวนยอย ซึ่งเกิดจากประสบการณการเรียนรูใน 2 ลักษณะดวยกันคือ  

 1.  การรับรู (Perception) เปนการแปลความหมายจากการสัมผัสดวยอวัยวะรับสัมผัส โดยมี

กฎยอยๆ ทางดานการรับรู ดังนี้ 

   1.  กฎความใกลชิด (Principle of proximity) กฎนี้กลาววาสิ่งเราใดๆ ที่อยูใกลกันเรามัก 

จะรับรูวาเปนพวกเดียวกัน 

     2. กฎความคลายกัน (Principle of similarity) คือส่ิงเราใดๆ ก็ตามที่มีลักษณะรูปราง

ขนาดหรือสีคลายๆ กันเรามักจะรับรูวาเปนพวกเดียวกัน 

     3.  กฎความตอเนื่อง (Principle of continuity) ใจความสําคัญของกฎนี้คือส่ิงที่ดูเหมือน 

วาจะมีทิศทางไปในทางเดียวกัน หรือมีแบบแผนไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งดวยกัน ก็จะทําใหเรารับ 

รูเปนรูปรางหรือเปนหมวดหมูนั้น 

     4.  กฎอินคลูซิฟ (Principle of inclusiveness) กฎนี้กลาววาถาหากมีภาพเล็กประกอบ

อยูในภาพใหญ เราก็มีแนวโนมที่จะรับรูภาพใหญมากกวาที่จะรับรูภาพเล็ก หรือภาพที่เรามองเห็นเปน

รูปรางนั้น มักจะเปนภาพที่ประกอบดวยจํานวนของสิ่งเราที่มากที่สุดหรือใหญที่สุดเสมอ 

     5.  กฎการเคลื่อนไหวไปในทิศทางรวมกัน (Principle of comon fate) กฎนี้มีวา ส่ิงใดๆ ที่

เคลื่อนไหวไปทิศทางรวมกันหรือมีจุดหมายรวมกันเราก็มีแนวโนมที่จะรับรูเปนพวกเดียวกัน กฎนี้

แตกตางจากความตอเนื่องตรงที่วา กฎความตอเนื่องนั้นเปนการรับรูภาพสิ่งที่ไมไดเคลื่อนไหวแตเรา

มองคลายกับวามันเคลื่อนไหว แตกฎขอนี้ส่ิงเราที่เรารับรูนั้นมีการเคลื่อนไหวจริง 

     6.  กฎการเคลื่อนไหวไปในทิศทางรวมกัน (Principle of closure) บางครั้งเราก็เรียกกฎนี้

วากฎความสมบูรณ เพราะเรามักจะมองภาพที่ขาดความสมบูรณใหเปนภาพที่สมบูรณหรือมองเสนที่

ขาดตอนไปใหติดหรือตอกันเปนรูปรางขึ้นมาได 

 2.  การรับรูจากการหยั่งเห็น (Insight) เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาปญหาใน

ภาพรวม และใชกระบวนการทางความคิด เชื่อมโยงประสบการณเดิม กับปญหาที่เผชิญอยู  
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 ประโยชน และการนําหลักทฤษฎีกลุมเกสตัลทไปใชในการเรียนการสอนนั้น ผูสอนจะเปน

ผูชวยใหผูเรียนมองเห็นความหมายและเกิดความเขาใจในเรื่องที่สอน ในลักษณะไดเห็นรูปรางทั้งหมด

ของสิ่งที่จะเรียนกอน แลวจึงไปเรียนสวนยอยๆ โดยการเรียนในแตละวิชาอาจแบงออกเปนหนวยยอยๆ 

ที่มีความหมาย ซึ่งแตละหนวยก็จะมีความสัมพันธเกี่ยวโยงกัน นอกจากนี้การเรียนการสอนจะตองเนน

ใหผูเรียนเรียนดวยความเขาใจมากกวาที่จะเนนการเรียนแบบทองจํา เพื่อใหเกิดการบูรณาการ และ

ความยั่งยืนของการเรียนรู 
 5.  ทฤษฎีเครื่องหมายของทอลแมน (Sign theory) 

 ทอลแมน (อารี พันธมณี. 2546: 249-255; อางอิงจากEdward C. Tolman.) อธิบายวาการ

เรียนรูเกิดจากการใชเครื่องหมาย เปนตัวชี้แนะหรือช้ีทางใหแสดงพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย การเรียนรู

จึงเปนกระบวนการคนหาสิ่งที่มุงหวังโดยอาศัยเครื่องหมายบางอยางเปนแนวทางไปสูเปาหมาย โดย

สรางความรูความเขาใจจากความสัมพันธระหวางเครื่องหมายกับเปาหมายที่ตองการ ทฤษฎีของ  

ทอลแมนสรุปไดดังนี้ 

 1.  ในการเรียนรูตาง ๆ ผูเรียนมีการคาดหมายรางวัล (Reward expectancy) หากรางวัลที่

คาดวาจะไดรับไมตรงตามความพอใจและความตองการ ผูเรียนจะพยายามแสวงหารางวัลหรือส่ิงที่

ตองการตอไป 

 2.  ขณะที่ผูเรียนพยายามจะไปใหถึงจุดหมายปลายทางที่ตองการ ผูเรียนจะเกิดการเรียนรู

เครื่องหมาย สัญลักษณ สถานที่ (Place learning) และสิ่งอื่นๆ ที่เปนเครื่องชี้ทางตามไปดวย การ

เรียนรูของทอลแมนจึงเปนการเรียนรูสถานที่ ไมใชการเรียนรูแบบมีปฎิกริยาตอส่ิงเราเฉพาะอยาง 

 3.  ผูเรียนมีความสามารถที่จะปรับการเรียนรูของตนไปตามสถานการณที่เปลี่ยนไป จะไม

กระทําซ้ําๆ ในทางที่ไมสามารถสนองความตองการหรือวัตถุประสงคของตน 

 4.  การเรียนรูที่เกิดขึ้นในบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น บางครั้งจะไมแสดงออกในทันที อาจจะแฝง

อยูในตัวผูเรียนไปกอนจนกวาจะถึงเวลาที่เหมาะสม หรือจําเปนจึงจะแสดงออก (Latent learning) 

 ประโยชน และการนําหลักทฤษฎีเครื่องหมายของทอลแมนไปใชนั้น ผูสอนตองพยายามสราง

แรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับผูเรียนและกระตุนใหผูเรียนพยายามไปใหถึงจุดมุงหมายที่ตองการ โดยทําใหส่ิง

ที่สอนมีความสําคัญและเปนรางวัลที่ผูเรียนคาดหวัง การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกระทํา 

(Active participation) เชน อภิปรายการแสดงความคิดเห็น การตอบปญหา การทําแบบฝกหัด เพื่อจัด

ประสบการณที่เปนผลสําเร็จ (Successful experiences) ใหเปนการเสริมแรงในการกระทํา นอกจากนี้

ในการสอนใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายใด ๆ นั้น ผูสอนควรใหเครื่องหมาย สัญลักษณ หรือส่ิงอื่นๆ ที่

เปนเครื่องชี้ทางควบคูไปดวย และหากมีการปรับเปลี่ยนสถานการณการเรียนรู ก็จะทําใหผูเรียนปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรมของตนไดเชนเดียวกัน  
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 6.  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา (Social cognitive learning theory) 
 อัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา เชื่อวาการเรียนรูของมนุษยสวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ    

(สุรางค โควตระกูล. 2544: 234; อางอิงจาก Bandura.1963) ซึ่งการเรียนรูเกิดจากปฎิสัมพันธระหวาง

ผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสังคม โดยทั้งผูเรียนและสิ่งแวดลอมทางสังคมมีอิทธิพลตอกันและกัน  

อยางไรก็ดีการเรียนรูจากการสังเกตผูเรียนตองเลือกสังเกตสิ่งที่ตองการเรียนรูโดยเฉพาะ และที่สําคัญ

คือผูเรียนจะตองมีการเขารหัส (Encoding) ในความทรงจําระยะยาวไดอยางถูกตอง นอกจากนี้ผูเรียน

ตองสามารถที่จะประเมินไดวาตนเลียนแบบไดดีหรือไมดีอยางไร และจะตองควบคุมพฤติกรรมของ

ตนเองไดดวย (Metacognitive) แบนดูรา (Albert Bandura. 1986) จึงสรุปวาการเรียนรูโดยการสังเกต

จึงเปนกระบวนการทางการรูคิดหรือพุทธิปญญา (Cognitive processes) 

 สําหรับแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญานั้น แบนดูราไดเสนอ

ความหมายของการเรียนรู (Learning) ไววา การเรียนรูนั้นไมจําเปนตองพิจารณาในแงของการแสดง 

ออก (Performance) หากเพียงแตการไดมาซึ่งความรูใหม (Acquired) ก็ถือวาการเรียนรูเกิดขึ้นแลว

แมวาจะไมแสดงออกก็ตาม ดังนั้นการเรียนรูตามแนวคิดของแบนดูราจะเนนที่การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมภายในโดยไมจําเปนตองมีการแสดงออก แบนดูราเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยมีปฏิสัมพันธ

กับปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ ปจจัยสวนบุคคล (Personal factor หรือ P) ซึ่งไดแก ความคิด ความเชื่อ 

ความคาดหวัง ฯลฯ ของแตละบุคคล กับปจจัยสภาพแวดลอม (Environmental factor หรือ E) ซึ่งตัว

แปรทั้ง 3 ตัวนี้จะมีลักษณะที่มีอิทธิพลเชิงเหตุ-ผล ซึ่งกันและกัน ดังนี้ 

 
                                               B 
 

 
                         P                                  E 
 

B = พฤติกรรม (Behahavior) 

P = ปจจัยสวนบุคคล (Personal factor) 

E = สภาพแวดลอม (Environmental factor) 
 

ภาพประกอบ 2 ปฏิสัมพันธระหวางพฤตกิรรมกับปจจัยสวนบุคคล และสภาพแวดลอม 
 

 ที่มา: แบนดูรา (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 48; อางอิงจาก Bandura.1989)  
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 ดังนั้นการเรียนรูเปนผลปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม โดยผูเรียนและสิ่งแวดลอม

มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน จึงถือวาทั้งบุคคลที่ตองการจะเรียนรูและสิ่งแวดลอมเปนสาเหตุของพฤติกรรม 

อยางไรก็ดีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะไมคงตัวเสมอไป ทั้งนี้เพราะสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

อยางไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไมไดเปนผลมาจากสภาพแวดลอมเพียงอยางเดียว หากแตมีผล

มาจากกระบวนการทางปญญาดวย นั่นคือถากระบวนการทางปญญาเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลก็จะ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปญญาหรือพฤติกรรมภายในคือ กระบวนการ

เรียนรูจากการสังเกต (Observational learning) อันเปนการเรียนรูที่บุคคลสังเกตจากพฤติกรรมของ

ตัวแบบ โดยตัวแบบจะเปนตัวแบบที่มีชีวิตจริง (Live model) เชน บุคคลในครอบครัว ครู อาจารย 

เพื่อน บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม ฯลฯ ขอดีของตัวแบบที่มีชีวิตจริง คือ ตัวแบบสามารถเพิ่มเติมหรือ

ปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อใหแสดงพฤติกรรมไดชัดเจนหรือเหมาะสมกับสภาพการณมากยิ่งขึ้น การเสนอ

ตัวแบบโดยวิธีนี้ ทําใหผูสังเกตสนใจในตัวแบบ และเลียนแบบพฤติกรรมตามตัวแบบไดดีกวาการเสนอ

ตัวแบบดวยวิธีอ่ืน (Bandura. 1969: 178-186) แตการเสนอตัวแบบดวยวิธีนี้ตองคํานึงถึงผลกรรม

เพราะอาจเกิดเหตุการณที่ไมคาดไวลวงหนาเกิดขึ้น ทําใหตัวแบบไมไดรับผลกรรมที่พึงพอใจตามที่ควร

ไดรับ ตัวแบบอีกประเภทหนึ่งคือตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic model) ที่เปนตัวแบบผานสื่อตางๆ 

เชน ภาพ การตูน หนังสือ วิทยุ โทรทัศน เปนตน  ทั้งนี้แบนดูรา ไดเสนอกระบวนการเรียนรูจากการ

สังเกตดังนี้ 

 

 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการในการเรียนรูจากการสังเกต 

ที่มา: แบนดูรา (ประทีป จนิงี่. 2540: 95; อางอิงจาก Bandura. 1986) 

กระบวนการใสใ่จ กระบวนการเก็บจํา กระบวนการกระทํา กระบวนการจงูใจ 
เหตกุารณ์ทเีป็นตวัแบบ การเก็บจํา

 
เป็นสญัลกัษณ์ การระลกึภาพจากปัญญา ตวัจงูใจภายนอก 

ความเดน่ชดั การจัดระบบทางปัญญา การสงัเกตการกระทํา   -สงิทจัีบตอ้งได ้
  -ทศิทางอารมณ์ความรูส้กึ การทบทวนทางปัญญา ขา่วสารป้อนกลบั   -การกระตุน้ประสาทรับรู ้
  -ความซบัซอ้น การทบทวนการกระทํา การเทยีบเคยีงการกระทํากบั   -ปฎกิริยิาจากผูอ้นื 
  - จํานวนตวัแบบ ภาพจากปัญญา   -การควบคมุสถานการณ ์
  -คณุคา่ในการใชป้ระโยชน ์   -ตวัจงูใจทเีห็นคนอนืไดรั้บ 

เหตกุารณ ์ ตวัจงูใจตนเอง แบบแผนการ
ทเีป็นตวัแบบ   -สงิทจัีบตอ้งได ้ ทําใหเ้หมอืน

  -การประเมนิตนเอง ตวัแบบ

ลกัษณะของผูส้งัเกต ลกัษณะของผูส้งัเกต ลกัษณะของผูส้งัเกต ลกัษณะของผูส้งัเกต 
  -ความสามารถในการรับรู ้   -ทกัษะทางปัญญา   -ความสามารถทางกาย   -การชอบตวัจงูใจตา่งๆ 

   -ชดุการรับรู ้   -โครงสรา้งของปัญญา   -ทกัษะของพฤตกิรรมยอ่ย มากกวา่กนั 
  -ความสามารถทางปัญญา   -ความลําเอยีงจากการ 
  -ระดบัความตนืตวั เปรยีบเทยีบทางสงัคม 
  -ความชอบมากกวา่ทมีมีาแลว้   -มาตรฐานภายใน 
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  การเรียนรูจากการสังเกตโดยผานตัวแบบดังกลาว มีกระบวนการที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

  1.  กระบวนการใสใจ (Attentional processes) คนจะไมสามารถเรียนรูไดเลยถาขาดความ

ใสใจและขาดการรับรูพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออกมา ผูสังเกตหรือผูเรียนตองรับรูสวนประกอบที่

สําคัญของพฤติกรรมของผูที่เปนตัวแบบ เชน เปนผูมีเกียรติอยางสูง (High status) มีความสามารถสูง 

(High competence) มีหนาตาและการแตงตัวที่ดี มีอํานาจในการใหรางวัลหรือลงโทษ ขณะที่       

คุณลักษณะของผูสังเกตก็มีความสัมพันธกับกระบวนการใสใจ เชน อายุ ทักษะการใชมือและสวน

ตางๆ  ของรางกาย บุคคลิกภาพ รวมถึงความสามารถทางพุทธิปญญาของผูสังเกตเปนตน ทั้งนี้ส่ิงที่มี

อิทธิพลตอกระบวนการใสใจนี้มีอยู 2 ประการ คือ 

     1.1  ลักษณะของตัวแบบ ตัวแบบที่มีความเดนชัดจดจําไดงาย มีความดึงดูดใจสูง มี

ความซับซอนของพฤติกรรมนอย จะมีโอกาสทําใหผูสังเกตใสใจไดมาก นอกจากนี้พฤติกรรมที่ตัวแบบ

แสดงออกหากมีประโยชนตอผูสังเกตมากก็จะโนมนาวจิตใจผูสังเกตใหใสใจไดมาก 

     1.2  ลักษณะของผูสังเกต ผูสังเกตจะตองมีประสาทการรับรูการกระทําของตัวแบบที่ดี มี

ระดับความตื่นตัวในการใสใจพฤติกรรมของตัวแบบนั้นๆ  และมีความชื่นชอบพฤติกรรมของตัวแบบ 

   2.  กระบวนการเก็บจํา (Retention processes) แบบดูราไดอธิบายวา การที่ผูเรียนหรือผู

สังเกตสามารถที่จะเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบไดเปนเพราะผูสังเกตไดบันทึกสิง่ทีต่น

สังเกตจากตัวแบบไวในความทรงจําระยะยาวแลวนํามาวางรูปแบบของพฤติกรรมที่เดนชัดของตนเอง 

การเก็บจําจะเปนในรูปแบบของสัญลักษณ เปนมโนภาพ (Imaginal) หรือภาษา (Verbal) การจําใน

ลักษณะนี้จะชวยใหเกิดการจดจําไดงายกวาและคงทนกวาการฝกฝนโดยการทบทวนในใจ ทั้งนี้หากผู

สังเกตไดมีการกระทําจริงก็จะสงเสริมใหผูสังเกตจดจําพฤติกรรมของตัวแบบไดดียิ่งขึ้น 

  3.  กระบวนกระทํา (Production processes) หรือกระบวนการแสดงพฤติกรรมที่ผูเรียนหรือ

ผูสังเกตแปรสภาพ (Trasform) สัญลักษณจากการเก็บจํา มาเปนพฤติกรรมที่เหมือนกับตัวแบบ 

อยางไรก็ดีการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบไมใชพฤติกรรมที่ลอกแบบอยางตรงไปตรงมา 

การเรียนรูโดยการสังเกตและมีการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมนั้นจะตองประกอบไปดวยกระบวนการ

ทางพุทธิปญญา (Cognitive process) มีความสามารถ มีความพรอมทางรางกายและมีทักษะที่

จําเปนในการกระทําตามตัวแบบ ฉะนั้นในขั้นการแสดงพฤติกรรมนี้แตละบุคคลจึงแตกตางกันไป 

อุปสรรคของกระบวนกระทําก็คือ การดัดแปลงสัญลักษณใหมาเปนการกระทําที่เหมาะสมนั้นทําได

ยากมากในระยะแรก แตเมื่อทราบถึงขอบกพรองระหวางสัญลักษณกับการดัดแปลงใหเปนพฤติกรรม

จะชวยใหการกระทําตามตัวแบบในคราวตอไปถูกตองมากยิ่งขึ้น ผูที่มีหนาที่เปนตัวแบบทั้งบุคคลใน
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ครอบครัวหรือครูอาจารย จึงควรใหผลยอนกลับที่ตองตรวจสอบแกไข (Correcting feedback) เพื่อ

เปนการชวยเหลือผูสังเกตใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค 

 4.  กระบวนการจูงใจ (Motivation processes) แรงจูงใจของผูสังเกตที่จะแสดงพฤติกรรม

เหมือนตัวแบบ เนื่องจากคาดหวังวาการเลียนแบบจะนําประโยชนมาให เชน ไดรับแรงเสริมหรือรางวัล  

หรืออาจนําประโยชนบางสิ่งบางอยางมาให รวมทั้งการคิดวาการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจะทํา

ใหหลีกเลี่ยงปญหาได (สุรางค  โควตระกูล. 2544: 242;  อางอิงจาก Bandura, 1965, 1982) หรือผู

สังเกตเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมบางอยางแลวไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ แนวโนมที่จะเลียนแบบ

พฤติกรรมของตัวแบบนั้นจะมีสูงขึ้น แตเมื่อตัวแบบแสดงพฤติกรรมบางอยางแลวไดรับผลกรรมที่ไมพึง

พอใจ บุคคลก็จะไมเลียนแบบพฤติกรรมนั้นตอไป  

 ในการดําเนินการเรียนการสอนนั้น  ครูอาจารยจะมีอิทธิพลตอนักเรียนนักศึกษาเนื่องจาก

เปนตัวแบบที่มีชีวิตจริง  หากครูอาจารยมาเขาสอนตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอการเรียนการสอน

รวมทั้งการใหขอมูลปอนกลับที่รวดเร็วและถูกตองแลว ครูอาจารยยอมเปนตัวแบบที่ตอพฤติกรรมการ

ตั้งใจเรียนของนักเรียนได  นอกจากนี้ยังสามารถโนมนาวใหผูเรียนเปนทั้งผูสังเกตและเปนตัวแบบไดใน

ขณะเดียวกัน  นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ดี เปนที่ยอมรับ เชนการเขาเรียนตรงตอเวลา  มีความ

ขยันหมั่นเพียร  ใหความรวมมือในการเรียนการสอน ครูอาจารยก็ควรใหการเสริมแรงเพื่อเปนตัวแบบที่

ตอเพื่อนรวมหองได  ขณะเดียวกันกับนักเรียนคนอื่นที่มีพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อนในทางที่ดี ก็ควร

ไดรับแรงเสริมเพื่อคงพฤติกรรมนั้นๆ ตอไป 

 นอกจากทฤษฎีการเรียนรูที่มีปฎิสัมพันธกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนแลว พฤติกรรมการตั้งใจ

เรียนยังมีพื้นฐานการแสดงออกจากปจจัยทางจิตและปจจัยทางจิตลักษณะอีกหลายประการตาม 

ทฤษฎีตนไมจริยธรรม  
7.  ทฤษฎีตนไมจริยธรรม      
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538: 2-4) ไดสรางทฤษฎีตนไมจริยธรรม ที่ไดจากประมวลสรุปผล 

การวิจัยตางๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการแสวงหาสาเหตุทางจิตใจของบุคคลที่มีพฤติกรรมคนดีและคนเกงใน

สังคมไทยที่ประสบความสําเร็จในการปฎิบัติงานหรือกระทําสิ่งใดๆ จะตองมีคุณสมบัติของคนเกง สวน

ความดีนั้นก็จะเปนสวนประกอบที่สําคัญของบุคคลที่ขยันขันแข็งเพื่อองคกรและเพื่ออนาคตของชาติ 

ทฤษฎีนี้ไดวิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรมคนดีและคนเกงวามีองคประกอบทางจิตใจที่สําคัญ 8 

ประการ ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท 

 ประเภทแรกคือ ลักษณะที่เปนพื้นฐานทางจิตใจ  3 ประการซึ่งเปนสวนรากของตนไมไดแก 

1)  สติปญญาดี มีความเฉลียวฉลาดรับรูส่ิงที่เกิดขึ้นไดถูกตองแมนยํา อันจะนําไปสูพฤติกรรมที่เหมาะ 

สม รูจักคิดแบบนามธรรม นอกเหนือจากการคิดแบบรูปธรรม สามารถคิดแบบเอกนัยและอเนกนัยได 
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2) การมีสุขภาพจิตดี มีความวิตกกังวลนอยหรือมีอยูในปริมาณที่เหมาะสมกับเหตุการณ มีสมาธิ

ปราศจากความวิตกกังวลที่ไมมีเหตุผลอันควร หรือไมตื่นเตนงาย เปนคนมองโลกในแงดี รับรูความจริง

ไดอยางถูกตอง มีเจตคติที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน มีความมั่นคงทางจิตใจ  3)  ประสบการณทางสังคมสูง 

คือการไดรูไดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินชีวิต อุปสรรคและปญหา ความตองการตางๆ ในสังคม 

ตลอดจนสภาพแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม เพื่อใหทราบวาผลของการกระทําของตนจะสงผล

กระทบทั้งทางดีและทางไมดีแกผูอ่ืนอยางไรบาง นอกจากนี้ยังรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เพื่อใหเกิด

ความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางตนกับบุคคลอื่นๆ  

ประเภทที่สองเปนสวนของลําตน เปนสวนจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมอีก  5 ประการ 

ประกอบไปดวย 1) ความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม เปนลักษณะความไมเห็นแกตัว แตเห็น

แกสวนรวมของประเทศชาติ และมนุษยชาติ 2) ลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน ลักษณะมุงอนาคต

นั้นเปนความสามารถที่จะคาดการณไกล และเห็นความสําคัญของผลดีผลเสียในอนาคต  สามารถวาง

แผนการปฎิบัติ เพื่อใหเกิดผลและปองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได  สวนการควบคุมตนนั้น 

หมายถึง ความสามารถที่จะละเวนการกระทําบางชนิด หรือความสามารถที่จะเร่ิมกระทําพฤติกรรมที่

ตองใชความอดทนหรือเสียสละ และทําพฤติกรรมนั้นไดอยางมีปริมาณและมีคุณภาพเหมาะสมแปน

เวลานานพอที่จะไปสูผลที่ตองการในอนาคตได  ดังนั้นลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตนจึงเปนสาเหตุ

ของพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของบุคคล  โดยทําใหเกิดพฤติกรรมที่ควรปฎิบัติหรืองดเวนพฤติกรรมที่

ไมควรปฎิบัติ เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีกวาและมีคุณคาสูงกวาในอนาคต 3) ความเชื่ออํานาจในตน  คือ

ความเชื่อวาผลที่เกิดขึ้นกับตนสวนใหญ เปนเพราะการกระทําของตนเองมากกวาจะเกิดจากโชค

เคราะหหรือความบังเอิญ หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตางๆ 4) ทัศนคติหรือเจตคติที่ดีตอพฤติกรรมนั้นๆ  หมายถึง 

การที่บุคคลมีความรูเชิงประมาณคา มีความรูสึกชอบ หรือพอใจ มีความพรอมที่จะกระทําพฤติกรรม

นั้น ๆ โดยที่ทัศนคติตอพฤติกรรมเปนการศึกษาลักษณะทางจิตใจของบุคคล ซึ่งมีองคประกอบ 3 

ประการคือ องคประกอบดานการรูคิด (Cognitive component) คือความรูเชิงประมาณคาวาสิ่งนั้นดี

หรือเลวมีประโยชนหรือโทษจึงมีลักษณะเปนความรูหรือความเชื่อที่บุคคลมีกับเปาหมายของทัศนคติ 

(Attitude objects) องคประกอบดานความรูสึก (Affective component) คืออารมณของบุคคลที่มีตอ

เปาหมาย ซึ่งหมายถึง ความชอบ ไมชอบ พอใจ ไมพอใจ ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง และองคประกอบดานการ

กระทํา (Action tendency component) เปนการกําหนดลวงหนาที่จะกระทําตอเปาหมาย นั่นคือ เมื่อ

บุคคลมีความรูในเชิงประมาณคา และมีความรูสึกชอบ หรือไมชอบส่ิงนั้นแลวสิ่งที่ตามมาคือ ความ

พรอมที่จะกระทําพฤติกรรมใหสอดคลองกับความรูสึกของตนตอส่ิงนั้นดวย  5) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คือ 

ความมุงมั่นของบุคคลที่ปรารถนาจะกระทําพฤติกรรมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามมาตรฐานสูงสุด หรือ

เปนไปตามที่บุคคลวางไว โดยที่บุคคลนั้นไดใชความมานะ บากบั่น พยายามอยางเต็มที่ เมื่อมีอุปสรรค
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ก็คิดหาทางแกไขโดยไมยอทอ จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวอยางเหมาะสมกับความรู

และความสามารถของตนเอง  จิตลักษณะทั้ง 8 ประการในสวนของรากและลําตนนี้  เปนตัวแปรเชิง

สาเหตุที่สําคัญตอการกําหนดพฤติกรรมโดยใชอธิบาย ทํานาย และพัฒนาพฤติกรรมตางๆ ได เชน 

พฤติกรรมการพัฒนาสังคม พฤติกรรมพลเมืองดี พฤติกรรมการทํางาน  พฤติกรรมคนดีและคนเกง  

พฤติกรรมสุขภาพ  พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก และพฤติกรรมการขยันเรียน  เปนตน 

 จากการศึกษาทฤษฎีทางดานการเรียนรู และทฤษฎีตนไมจริยธรรม จะเห็นไดวาพฤติกรรม

การตั้งใจเรียนของผูเรียนมีองคประกอบหลายปจจัยที่สงผลกระทบตอพฤติกรรม ทั้งปจจัยภายในที่

เกี่ยวของกับตัวผูเรียนเอง เชน ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน  การเห็นคุณคาในตนเอง และ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สวนปจจัยภายนอกอันเกิดจากการมีปฎิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมตามสถานการณ

ตางๆ  เชนกับครอบครัว เพื่อน หรือการถูกวางเงื่อนไขหรือการไดรับแรงเสริมจากผูสอน อยางไรก็ตาม

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาภาคพิเศษทําการศึกษานอกเวลาราชการพรอมกับการ

ประกอบอาชีพ  การสนับสนุนของผูบังคับบัญชาจึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่อาจสงผลกระทบตอพฤติกรรม

การตั้งใจเรียนทั้งในแงบวกและแงลบได นอกจากนี้ทัศนคติตอสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู ตลอดจน

ความเครียดในการเรียนหากมีมากเกินไปก็จะสงผลกระทบตอพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดเชนเดียวกัน 

 
3. ตัวแปรที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 
 3.1 ตัวแปรจิตลักษณะเดิม 

  3.1.1 ลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน (Future orientation and self control) 
 มีค (Mead. 1971: 175)  อธิบายวา ลักษณะมุงอนาคตเปนความสามารถของบุคคลที่จะ

คาดการณเกี่ยวกับตนเองในอนาคต สวนกนกวรรณ อุนใจ (2535: 27) ใหความหมายลักษณะมุง

อนาคตวาเปนการมองสูอนาคตของบุคคล  โดยผูที่มีลักษณะมุงอนาคตจะเปนผูที่สามารถคาดการณ

ไกล และตัดสินใจเลือกกระทําอยางเหมาะสม หาแนวทางแกปญหา และวางแผนดําเนินการเพื่อ

เปาหมายที่ตองการในอนาคต  รูจักการปฎิบัติใหเกิดการอดได รอได และมีความเพียรพยายามใน

ปจจุบันเพื่อประสบความสําเร็จในชีวิต สวนสมจิตต  เพิ่มพูน (2532: 11)  ไดอธิบายลักษณะมุงอนาคต 

หมายถึง ความสามารถในการคาดการณไกลเห็นความสําคัญของผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

และสามารถวางแผนปฎิบัติ เพื่อรอรับผลดีหรือปองกันผลเสีย ตลอดจนสามารถควบคุมตนเองในการ

กระทํา หรือละเวนกระทําบางอยางตามความตองการของตนและผูอ่ืนได 

 สําหรับการควบคุมตนเอง หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใชวิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือ

หลายวิธี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไปสูพฤติกรรมที่พึง

ประสงค โดยที่บุคคลนั้นเปนผูกําหนดพฤติกรรมเปาหมายและกระบวนการที่จะนําไปสูเปาหมาย
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ตลอดจนควบคุม  ตัวแปรทั้งภายในและภายนอกของบุคคลอันจะมีผลตอพฤติกรรมที่พึงประสงคนั้น

ดวยตนเอง (ปภาวดี แจงศิริ. 2527: 4; อางอิงจาก Cormier and Cormier. 1979. pp.476) 

 ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก (2520: 35) อธิบายความสามารถใน

การควบคุมตนเองของบุคคลวา เปนการแสดงออกของพฤติกรรมการอดไดรอไดในสถานการณตางๆ 

เชน การรอรับรางวัลที่ยิ่งใหญในอนาคต แทนการรับรางวัลเล็กนอยซึ่งไดรับทันทีหรือการงดบําบัด

ความตองการในปจจุบันของตนเอง เพราะเล็งเห็นผลรายที่จะเกิดตามมา หรือการเพียรพยายามใน

ปจจุบันเพื่อจุดหมายที่ยิ่งใหญในอนาคต ลักษณะมุงอนาคตนี้ตรงขามกับลักษณะมุงปจจุบัน และถือ

วาไดวาเปนลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลได 

 วิลาสลักษณ ชัววัลลี และคณะ (2547) อธิบายวา การมุงอนาคตหมายถึง ความสามารถ

ที่จะคาดการณไกล เห็นความสําคัญของผลดีผลเสียที่จะเกิดในอนาคต สามารถวางแผนการปฎิบัติ

เพื่อรับผลดีหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได สวนความสามารถในการควบคุมตนนั้น หมายถึง 

ความสามารถที่จะละเวนการกระทําบางชนิดหรือความสามารถที่จะเริ่มกระทําพฤติกรรมที่ตองใช

ความอดทนหรือเสียสละและทําพฤติกรรมนั้นไดอยางมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมเปนเวลานาน

พอที่จะนําไปสูผลที่ตองการในอนาคตได 

 ยุภาวรรณ  ดวงอินตา (2549) ไดแยกลักษณะมุงอนาคตเปน 3 องคประกอบคือ 1)

ความสามารถคาดการณไกลวาอะไรจะเกิดในอนาคต  2) ความเชื่อวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น

อาจจะเกิดกับตนเองไดเชนเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับผูอื่น 3) สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีคุณคาหรือ

ความสําคัญที่ไมลดลง  สวนการควบคุมตนไดแยกออกเปน 7 ขั้นตอนคือ 1) การกําหนด

เปาหมายสุดทายที่ตองการในอนาคตแลวมีการแบงเปาหมายยอยๆ ตามลําดับ 2) ทราบพื้นฐาน 

(Baseline) การทํางานตามเปาหมายแลวกําหนดเปาหมายขั้นที่ 1  3) สังเกตุสาเหตุที่จะทําใหได

ตามเปาหมายแลวสรางสาเหตุนั้นขึ้นมา 4) ทําพฤติกรรมทางบวกเพื่อขจัดพฤติกรรมทางลบ 5) สราง

สถานการณชวยกระตุนและอนุรักษพฤติกรรมที่นําไปสูเปาหมาย 6) เมื่อทําพฤติกรรมตามเปาหมายได

สําเร็จก็ใหรางวัลตนเอง เมื่อยังไมสําเร็จก็ยืดเวลาใหไดเล็กนอย 7) ทําพฤติกรรมเพื่อเปาหมายจากขั้น 

3 ถึง 6 จนสําเร็จตามเปาหมายรวม 

  สรุปวา ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน หมายถึงความสามารถที่จะคาดการณ

ผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการละเวนหรือกระทําพฤติกรรมบางอยางอันนําไปสูผลที่

ตองการอนาคตได โดยที่   

    ลักษณะมุงอนาคต หมายถึง ความสามารถคาดการณวาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เปน

ความเชื่อวาสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตนั้นอาจจะเกิดกับตนเองไดเชนเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับผูอ่ืน และ

เชื่อวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีคุณคาหรือความสําคัญที่ไมลดลง 
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    การควบคุมตน หมายถึง การกําหนดเปาหมายสุดทายที่ตองการในอนาคตแลวมีการแบง

เปาหมายยอยๆ ตามลําดับ รวมทั้งทราบพื้นฐานของตน สามารถสังเกตุหาสาเหตุที่จะทําให

ตนเองบรรลุเปาหมาย ตลอดจนทําพฤติกรรมทางบวกเพื่อขจัดพฤติกรรมทางลบโดยสรางสถานการณ

ชวยกระตุนและรักษาพฤติกรรมที่จะนําไปสูเปาหมาย และเมื่อทําพฤติกรรมตามเปาหมายไดสําเร็จก็

ใหรางวัลตนเองเมื่อยังไมสําเร็จก็ยืดเวลาไดเล็กนอย 

  จากผลการวิจัยของกิ่งกาญจน ปานทอง (2545: 84) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม

การเรียนของนักศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) คณะวิทยาศาสตรการจัดการโปรแกรม

วิชานิเทศศาสตร สถาบันราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ     

ปริญญาตรี 328 คน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะมุงอนาคตทางการเรียนสงผลตอพฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของโสภา  มะเครือสี (2537: 51-54)  ที่ไดศึกษาผลของการควบ 

คุมตนเองที่มีตอพฤติกรรมตั้งใจเรียนของนักศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชาง

ศรีษะเกษ ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพิ่มข้ึนภายหลังการใชวิธีควบคุมตนเอง  

เชนเดียวกันกับงานวิจัยของณัฐพล แยมสอาด (2551:  89); ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ (2541: 112); 

พระอดิศักดิ์ ยางธิสาร (2551:  81); พิทักษ วงแหวน (2546: 94-95); ภัทรศิริณ เสวดไอยาราม (2549:  

70) และภูวดล แกวมณี (2551: 96) ที่พบวาลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนสงผลตอพฤติกรรม

การตั้งใจเรียนในเชิงบวก 

  จากงานวิจัยดังกลาวขางตนสรุปไดวา  ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนมี

ความสัมพันธในเชิงบวก กับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนกลาวคือนักศึกษาที่มีลักษณะมุงอนาคตและการ

ควบคุมตนสูง ก็จะมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงเชนกัน 

  สําหรับการวัดลักษณะมุงอนาคตและการควบคุนตน ยุภาวรรณ  ดวงอินตา (2549:   

100-104) ไดสรางแบบวัดลักษณะมุงอนาคตและการควบคุนตนโดยวิธีรายงานตนเอง (Self report) 

ไดขอคําถามลักษณะมุงอนาคตจํานวน 15 ขอ ตามองคประกอบของลักษณะมุงอนาคต คือ 1) ความ 

สามารถในการคาดการณไกลวาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต  2) ความเชื่อวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น

อาจจะเกิดขึ้นกับตนไดเชนเดียวกันกับที่จะเกิดกับผูอ่ืน และ  3) มองเห็นคุณคาหรือความสําคัญของสิ่ง

ที่จะเกิดขึ้นในปริมาณที่ไมลดลง แบบวัดมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .41 ถึง .62 คาสัมประสิทธิ์ความ

เชื่อมั่น (Conbrach’s  alpha) เทากับ .84 สวนแบบวัดการควบคุมตน ไดขอคําถามการควบคุมตน 

จํานวน 24 ขอ ตามองคประกอบของการควบคุมตน คือ 1) กําหนดเปาหมายสุดทายแลวแบง

เปาหมายยอยๆ ตามลําดับ และทําพฤติกรรมตามขั้น  3 ถึง 6 จนสําเร็จตามเปาหมาย  2) ทราบพื้น 

ฐาน (Baseline) แลวกําหนดเปาหมายขั้นที่ 1 3) ศึกษาสาเหตุที่จะทําใหสําเร็จตามเปาหมายแลวสราง

สาเหตุนั้นขึ้นมา 4) ทําพฤติกรรมทางบวกเพื่อขจัดพฤติกรรมทางลบ 5) สรางสถานการณชวยกระตุน
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และอนุรักษพฤติกรรมที่นําไปสูเปาหมาย 6) เมื่อทําพฤติกรรมตามเปาหมายไดสําเร็จก็ใหรางวัลตนเอง 

เมื่อยังไมสําเร็จก็ยืดเวลาใหเล็กนอย มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .22 ถึง .61 คาสัมประสิทธิ์ความ

เชื่อมั่น (Conbrach’s  alpha) เทากับ .82 โดยแบบวัดลักษณะมุงอนาคตและแบบวัดการควบคุมตน

เปนประโยคบอกเลา มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ลักษณะพฤติกรรมที่ปฎิบัติ ความคิดและความรูสึกสวนตัวของ

ผูตอบแบบวัดทั้งในเรื่องปจจุบันหรืออนาคตหรือเปนเหตุการณสมมติข้ึน ใชมาตรประเมิน 6 ระดับ จาก 

“จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  เกณฑการใหคะแนน ขอความทางบวกใหคะแนน “จริงที่สุด” 6 คะแนน 

และลดลงตามลําดับจนถึง “ไมจริงเลย” ให 1 คะแนน ถาเปนขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขามกัน  

   ภัทรสิริณ  เสวตไอยาราม (2549: 43-56) ไดสรางแบบวัดลักษณะมุงอนาคต 3 ดานดวย

การคือ 1) ดานการคาดการณและการตัดสินใจเลือกกระทํา 2) ดานการแกปญหาและการวางแผน  3)  

ดานการรูจักรอคอยและมีความเพียรพยายามในปจจุบันเพื่อความสําเร็จในชีวิต จํานวน  23 ขอ มีคา

อํานาจจําแนก (t) ตั้งแต 2.47-5.77 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .751 แบบวัดเปนแบบ Rating scale  5 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน  5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อมีพฤติกรรมจริง

ที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด ตามลําดับ ขอความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ  5 

เมื่อมีพฤติกรรมจริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด ตามลําดับ การแปลความหมาย ถา

ไดคะแนนเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายถึงนักเรียนมีลักษณะมุงอนาคตมาก คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 

หมายถึงนักเรียนมีลักษณะมุงอนาคตปานกลาง และคะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึงนักเรียนมี

ลักษณะมุงอนาคตต่ํา 

  พระอดิศักดิ์  ยางธิสาร (2551: 57-58) ไดสรางแบบวัดลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน 

จํานวน 9 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (t) ตั้งแต 5.058-7.464 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .797 แบบวัดเปน

แบบ Rating scale  5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน  5, 4, 3, 2 และ 

1 เมื่อมีพฤติกรรม จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด ตามลําดับ ขอความทางลบให

คะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อมีพฤติกรรมจริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด ตามลําดับ 

การแปลความหมาย ถาไดคะแนนเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายถึงนักเรียนมีลักษณะมุงอนาคตทางการเรียน

มาก คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึงนักเรียนมีลักษณะมุงอนาคตทางการเรียนปานกลาง และ

คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึงนักเรียนมีลักษณะมุงอนาคตทางการเรียนต่ํา 

   ซึ่งในการวัดลักษณะมุงอนาคตและการควบคุนตน ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับปรุงมาจาก

แบบวัดของยุภาวรรณ  ดวงอินตา (2549) แบบวัดมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับตั้งแต 

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามี

ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา 
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 3.1.2  การเห็นคุณคาในตนเอง (Self-esteem) 
 คูเปอรสมิธ (Coopersmith. 1981: 132-134) ไดอธิบายวาผูที่เห็นคุณคาในตนเองต่ําเปน

บุคคลที่อยูในภาวะความไมสอดคลองกลมกลืนของตน มักใชกลไกปองกันตนเองรับรูวาตนเองดอยคา 

ซึ่งจะสงผลใหบุคคลเหลานั้นเกิดความรูสึกวาตนเองมีปมดอย วิตกกังวล เก็บตัว ไมกลาแสดงออก 

ขาดการนับถือตนเอง เกิดการแสวงหาการยอมรับจากผูอ่ืนเพื่อใหเกิดการยอมรับตนเอง ไมกลายุง

เกี่ยวกับการกระทําที่อาจถูกปฎิเสธหรือไดรับคําตําหนิ ทั้งนี้บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองต่ํา มักจะแสดง

ความเขมแข็งใหปรากฎออกมาเสมอๆ แตแทจริงแลวบุคคลเหลานี้จะมีความรูสึกหวาดกลัว ทอแท  ไม

มั่นใจในตนเอง และมักตกอยูภายใตอิทธิพลของคนอื่นๆ ไมกลาปฎิเสธสิ่งที่ตนเองไมตองการ กลัวการ

ตัดสินใจของคนอื่นที่มีตอตนเอง หวั่นไหวตอคําวิพากษวิจารณ มีความยุงยากในการแกปญหา ไม

สามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืนได กลัวการเขาสังคม  มักคิดวากลุมเพื่อนไมใหการยอมรับ  ไมให

ความสนใจ และเกิดความรูสึกเสียใจบอย ๆ 

 การเห็นคุณคาในตนเองเปนการประเมินคาความแตกตางระหวางภาพลักษณของตัวตน

กับตัวตนในอุดมคติของแตละคนซึ่งเปนกระบวนการทางจิตพิสัยที่ใชวัดวาแตละคนใหความสนใจกับ

ความแตกตางนี้เพียงไร (กรมวิชาการ 2545: 24) สวนปรีชา ธรรมา (2547: 48) ไดอธิบายวา การเห็น

คุณคาในตนเองหมายถึง การที่บุคคลเห็นความสําคัญและคุณคาของตนเองกับทั้งเห็นวาคุณคาของ

ตนเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่นดวย ทําใหบุคคลนั้นเกิดความรูสึกที่ดีงามตอตนเอง สําหรับธีระ           

ชัยยุทธยรรยง (2544: 20) ไดอธิบายวา การเห็นคุณคาในตนเองหมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอ

ตนเองในทางที่ดี มีความเขาใจตนเอง ยอมรับตนเอง มีความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ มีคุณคา 

ทําอะไรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของตนที่ตั้งไวได 

 การเห็นคุณคาในตนเองเปนการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของบุคคล ตาม

ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว (1970) บุคคลจะตองไดรับการตอบสนองเปนไปตามลําดับ 

การที่บุคคลมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา จะตองไดรับการตอบสนองความตองการความรักความเปน

เจาของมีความพึงพอใจในขั้นนั้นกอนบุคคลจึงเกิดความตองการที่จะตอบสนองการเห็นคุณคาใน

ตนเอง โดยความพึงพอใจของการเห็นคุณคาในตนเองทั่วๆ ไป เปนความรูสึกวาตนเองมีคุณคา มี

ความสามารถ มีชีวิตอยูอยางมีประโยชนตอบุคคลอื่น และบุคคลจะตองไดรับการยกยองและยอมรับ

จากผูอ่ืน (นวลละออ สุภาผล. 2527: 269-270) 

 โรเซนเบิรก (Rosenberg.  1965: 54) อธิบายการเห็นคุณคาในตนเองวาเปนทัศนคติที่

บุคคลมีตอตนเองในดานบวกหรือลบอยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้นการที่บุคคลหนึ่งมีการเห็นคุณคาใน
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ตนเองอยูในระดับสูงมากจะหมายถึง การที่บุคคลคิดวาเขาเปนคนที่มีคุณคา มีเกียรติ มีความพึงพอใจ

ในตนเอง ซึ่งตรงขามกับบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ําจะหมายถึง คนที่ขาดความเคารพใน

ตนเอง ปฎิเสธตนเอง คิดวาตนเองเปนคนไมมีคุณคาขาดความพึงพอใจในตนเอง มีความรูสึกวาตนเอง

ดอย ขาดบางสิ่งบางอยางไมทัดเทียมกับผูอ่ืน 

 สุวรรณี  พุทธิศรี และชัชวาล ศิลปกิจ (2541: 359) ไดนํา The Five-Scale Test of    

Self-Esteem for Children (FSC) มาแปลเปนภาษาไทย และไปทําการศึกษารวมกับ Children’s 

Depression Inventory (CDI) และ Rosenberg’s Self-Esteem Scale (RSE) ในเด็กนักเรียนมัธยม

ปลายจํานวน 408 คน เพื่อทดสอบความเชื่อถือไดของเครื่องมือในการประเมินความภาคภูมิใจใน

ตนเองในดานตางๆ ดังนี้  

 1.  การเห็นคุณคาในตนเองดานสังคม (Social) เปนการรูสึกถึงการยอมรับที่ไดจากผูอ่ืน 

ความรูสึกถึงความเปนเพื่อนกับผูอ่ืนของตนเอง 

 2.  การเห็นคุณคาในตนเองดานการศึกษา (Academic) เปนการรูสึกเกี่ยวกับตนเองใน

ฐานะนักเรียน ความพอใจในผลการเรียนของตนเอง ซึ่งอาจถูกกําหนดมาตรฐานโดยบิดา มารดา ครู 

อาจารย และเพื่อน 

 3.  การเห็นคุณคาในตนเองดานครอบครัว (Family) เปนความรูสึกรับรูของตนเองใน

ฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ความเปนที่รักและเปนที่ความภาคภูมิใจของคนในครอบครัว 

 4.  การเห็นคุณคาในตนเองดานภาพลักษณ (Body image) เปนการมองรูปลักษณของ

ตนเองวาสูง เตี้ย อวน ผอม กําลังดี หรือหนาตาดี 

 5.  การเห็นคุณคาในตนเองดานมุมมองรวม (Global) การมีมุมมองเกี่ยวกับตนเองโดย

ทั่วๆ ไป เชน รูสึกวาตนเองเปนคนดี มีน้ําใจ ชอบชวยเหลือผูอ่ืนอยูเสมอ เปนตน 

 โดยการวัดมีขอคําถามดานละ 10 ขอ รวมจํานวน 60 ขอ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .86  

เมื่อตัดขอคําถามแลวคงเหลือจํานวนขอคําถาม 36 ขอ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .85 และพบวาแบบ

วัด The Five-Scale Test of Self-Esteem for Children ฉบับภาษาไทยทั้ง 5 กลุมมีความสัมพันธกับ 

Children’s Depression Inventory (CDI) และ Rosenberg’s Self-Esteem Scale (RSE) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สรุปวา การเห็นคุณคาในตนเอง  หมายถึง การใหความสําคัญตอตนเอง ยอมรับ

ความสามารถของตนตามความเปนจริง มีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองดานการเปนสมาชิกของสังคม

และไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนในสังคม  มีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองดานการศึกษาและสามารถ

รับรูความพอใจของผูอ่ืนที่เกี่ยวของกับการศึกษาของตน  มีความรูสึกเปนที่รักเปนที่ภาคภูมิใจในฐานะ

สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวและสามารถรับรูความรูสึกของบุคคลภายในครอบครัวที่มีตอตนเองได   
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มีความรูสึกภาคภูมิใจและรับรูถึงความพึงพอใจของบุคคลอื่นที่มีตอรูปลักษณภายนอกของตนเอง   

ตลอดจนมีมุมมองดานภาพลักษณในใจตนเองวาเปนคนอยางไร เชน เปนคนดี มีเมตตา มีความมุงมั่น 

เพียรพยายาม มีความสามารถ เปนตน   

 วัฒนา พาผล (2551: 153) ไดทําการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในดานการเห็นคุณคาในตนเอง 

ผลการวิจัยพบวาการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีความสัมพันธทางบวกกับการใฝรูใฝเรียน และผลการวิจัยของ อนุรักษ 

บัณฑิตยชาติ (พจนารถ สารพัด. 2546: 29; อางอิงจาก อนุรักษ บัณฑิตชาติ. 2542) ไดศึกษาถึงความ

ตระหนักในคุณคาของตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบวา บุคคลที่มี

การศึกษาสูงจะมีความรูในการตัดสินใจหรือเลือกปฎิบัติได ทําใหเกิดความมั่นใจ เชื่ออํานาจในการ

กระทําของตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุการณที่ทําใหเกิดความวิตกกังวล หรือเกิดภาวะทางอารมณตางๆ  

ควบคุมตนเอง ตัดสินปญหา และประเมินตนเองในทางที่มีคุณคา   

 จากงานวิจัยดังกลาวขางตนสรุปไดวาการเห็นคุณคาในตนเอง มีความสัมพันธในเชิงบวก

กับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนกลาวคือนักศึกษาที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง จะมีพฤติกรรมการตั้งใจ

เรียนสูงเชนกัน 

 สําหรับการวัดการเห็นคุณคาในตนเอง ศิณาพร  แสงใส (2548: 79) ไดสรางแบบวัดการ

เห็นคุณคาในตนเองตามแนวคิดของ Maslow’s  กับสุวรรณี  พุทธิศรี และชัชวาล ศิลปกิจ (2541) โดย

วัดกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบงเปน 5 ดานคือ การเห็นคุณคาในตนเองดานสังคม การเห็น

คุณคาในตนเองดานการศึกษา การเห็นคุณคาในตนเองดานภาพลักษณ การเห็นคุณคาในตนเองดาน

ครอบครัว และการเห็นคุณคาในตนเองดานมุมมองรวม ไดขอคําถาม 50 ขอ มีคาอํานาจจําแนก  

.210-.691 คาความเชื่อมั่น .885 แบบวัดเปนแบบ Rating scale 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปน

ขอความทางบวกใหคะแนน  5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อมีระดับความเปนจริงมาก จริงคอนขางมาก จริง

ปานกลาง จริงคอนขางนอย และจริงนอย ตามลําดับ ขอความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อ

มีระดับความเปนจริงมาก จริงคอนขางมาก จริงปานกลาง จริงคอนขางนอย และจริงนอย ตามลําดับ 

การแปลความหมาย ถาไดคะแนน 225.00-250.00 หมายถึงมีการเห็นคุณคาในตนเองในระดับมาก 

คะแนน 175.00-224.99 หมายถึงมีการเห็นคุณคาในตนเองในระดับคอนขางมาก คะแนน       

125.00-174.99 หมายถึงมีการเห็นคุณคาในตนเองในระดับปานกลาง คะแนน 75.00-124.99 

หมายถึงมีการเห็นคุณคาในตนเองในระดับคอนขางนอย คะแนน 50.00-74.99 หมายถึงมีการ

เห็นคุณคาในตนเองในระดับนอย 
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  วัฒนา  พาผล (2551: 95) ไดพัฒนาเครื่องมือวัดการเห็นคุณคาในตนเองที่ถูกสรางขึ้น

โดยศิณาพร แสงใส (2548) โดยวัดกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีขอคําถาม 40 ขอ คาความ

เชื่อมั่นเทากับ .939 แบบวัดเปนแบบ Rating scale 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความ

ทางบวกใหคะแนน  5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อมีระดับความเปนจริงมาก จริงคอนขางมาก จริงปานกลาง 

จริงคอนขางนอย และจริงนอย ตามลําดับ ขอความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อมีระดับ

ความเปนจริงมาก จริงคอนขางมาก จริงปานกลาง จริงคอนขางนอย และจริงนอย ตามลําดับ การแปล

ความหมาย ถาไดคะแนน 180.00-200.00 หมายถึงมีการเห็นคุณคาในตนเองในระดับมาก คะแนน 

140.00-179.99 หมายถึงมีการเห็นคุณคาในตนเองในระดับคอนขางมาก คะแนน 100.00-139.99 

หมายถึงมีการเห็นคุณคาในตนเองในระดับปานกลาง คะแนน 60.00-99.99 หมายถึงมีการเห็นคุณคา

ในตนเองในระดับคอนขางนอย คะแนน 40.00-59.99 หมายถึงมีการเห็นคุณคาในตนเองในระดับนอย  

 ประภาส ณ พิกุล ( 2551: 69-72) ไดสรางแบบวัดการภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) 

ของนักเรียน ดานความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence) ดานการเห็นคุณคาในตนเอง (Self-worth) 

ดานการเคารพตนเอง (Self-respect) ดานการยอมรับตนเอง (Self-acceptance) ดานความรับผิด 

ชอบตอตนเอง (Self-responsibility) ดานการไดรับการยอมรับจากบุคคลในสังคม (Social-

acceptance) ดานความพอใจในตนเอง(Self-satisfaction) ดานการกลาแสดงออก (Self- 

assertiveness) รวมขอคําถาม 100 ขอ มีอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต .234-.585 คาความเชื่อมั่น

เทากับ .948  แบบวัดเปนแบบ Rating scale 4 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวกให

คะแนน  4, 3, 2 และ 1 เมื่อมีระดับความเปนจริงมากที่สุด คอนขางจริง คอนขางไมเปนจริง และไมจริง

เลย  ขอความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3 และ 4 เมื่อมีระดับความเปนจริงมากที่สุด คอนขางจริง 

คอนขางไมเปนจริง และไมจริงเลย ตามลําดับ  

  ซึ่งในการวัดการเห็นคุณคาในตนเอง ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับปรุงมาจากแบบวัดของ 

วัฒนา พาผล (2551) แบบวัดมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตจริงที่สุด จริง คอนขางจริง 

คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาผู

ที่ไดคะแนนต่ํากวา 
 3.1.3  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement motive) 

 แมคเคลแลนด และคณะ (McClelland and other. 1953: 110-111) ไดใหความหมาย

ของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ วาหมายถึง ความปรารถนาของบุคคลที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวง

ดวยมาตรฐานอันดีเยี่ยม หรือทําใหดีกวาบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ มีความพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ 

มีความสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อประสบความลมเหลว   
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 เฮอรแมน (Herman. 1970: 353) ไดอธิบายแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา เปนความตองการได 

รับผลสําเร็จจากการกระทําในสิ่งที่ยาก ตองการเอาชนะอุปสรรค และบรรลุถึงมาตรฐานอันดีเลิศ 

ตองการเปนคนเกงมีความสามารถในการแขงขันและเอาชนะคนอื่นๆ ตองการเพิ่มการยอมรับตนเอง 

โดยการบรรลุความสําเร็จในกิจกรรมที่เปนอัจฉริยะ   

 เมอรเรย (Murry. 1964: 19) ไดอธิบายแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา เปนความตองการที่ไดรับ

ผลสําเร็จจากการกระทําในสิ่งที่ยาก ดวยการควบคุมจัดกระทํา วัตถุ บุคคล หรือความคิดอยางรวดเร็ว 

และเปนอิสระมากสุดเทาที่จะทําได ตองการเอาชนะอุปสรรคและบรรลุถึงมาตรฐานที่ดีเลิศ ตองการ

เปนคนเกง มีความสามารถในการแขงขันและเอาชนะคนอื่น ๆ ตองการเพิ่มการยอมรับตนเองโดยการ

บรรลุผลความสําเร็จในกิจกรรมที่เปนอัจฉริยะ 

 แอทคินสัน (Atkinson. 1964: 240-241) ไดอธิบายวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนแรงผลักดัน

ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลรูตัววาการกระทําของตนจะตองไดรับการประเมินผลจากตัวเองหรือบุคคลอ่ืนโดย

เปรียบเทียบกับมาตรฐานอันดีเยี่ยม ผลจากการประเมินอาจเปนสิ่งที่พอใจเมื่อกระทําจนสําเร็จหรือไม

นาพอใจเมื่อกระทําไมสําเร็จ 

 พระเทพเวที (2532: 48-50) อธิบายวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วามี 2 แบบ แบบที่ 1 เปนการ

ใฝความเปนเลิศที่สนับสนุนระบบการแขงขัน และแบบที่ 2 เปนการใฝความเปนเลิศแทซึ่งประกอบดวย

ลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ ประการที่ 1 ถาทําก็ทําใหดีเลิศใหไดดีที่สุดเต็มที่แหงงานนั้นๆ ประการ

ที่ 2 มีความเปนเลิศเพราะดีที่สุดเต็มที่แหงความสามารถของตัวเรา และประการสุดทาย คือ ส่ิงนั้นมี

ความเปนเลิศโดยเปนสิ่งที่ดีที่สุด เกื้อกูลกันที่สุด เปนประโยชนที่สุดแกชีวิตและสังคม 

 สําหรับนวลละออ  สุภาผล (2536: 30) ไดใหความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

หรือบางครั้งเรียกวาความตองการสัมฤทธิ์ผล หมายถึง พลังความตองการของบุคคลในสิ่งที่ดีเยี่ยม มี

ความมานะบากบั่นฟนฝาอุปสรรคในการทํางาน ตองการความสําเร็จในการทํางานที่ยาก และทําได

ดีกวาคนอื่น ๆ รูวิธีแกปญหาจนประสบความสําเร็จอยางถาวร ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจึงเปนผูที่มี

ความตั้งใจทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพสูง เห็นความสําคัญและคุณภาพของงานมากกวาลาภ

ยศสรรเสริญ 

 แมคเคลแลนด (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. 2543: 226-231; อางอิงจาก McCleland. 

1961) ไดอธิบายวา แรงจูงใจที่สําคัญในการเรียนการสอนคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ซึ่งจะชวยใหนักเรียน

มีพัฒนาการในการประสบความสําเร็จ ทั้งดานการเรียน การทํางาน และการดํารงชีวิต โดยครูมีหนาที่

จะตองสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  โดยเพิ่มความตองการความสําเร็จ ลดความกลัว ลด

การลมเหลว ครูตองจัดประสบการณใหนักเรียนประสบความสําเร็จซํ้าๆ ติดตอกันเปนเวลานาน อาจ

ทําไดโดยการแบงบทเรียนออกเปนตอนๆหรือหนวยยอยๆ และใหนักเรียนไดฝกหัดจนประสบ
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ความสําเร็จในแตละขั้นตอนแลวจึงฝกหัดขั้นตอนตอไป ครูคอยใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางจนนักเรียน

สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายจนลุลวงดวยดี ชี้นําใหผูเรียนเห็นวาในสังคมมีบุคคลตัวอยางที่

ประสบความสําเร็จเพื่อเปนตัวแบบใหนักเรียนยึดถือ และแสดงใหนักเรียนเห็นวาผูที่มีแรงจูงใจ         

ใฝสัมฤทธิ์เปนที่ตองการของสังคมปจจุบันอยางไร นอกจากนี้ควรพยายามควบคุมความออนแอและ

ทอถอย  อันเปนอุปสรรคที่สําคัญของความสําเร็จในการเรียน โดยสรางบรรยากาศที่อบอุน เปนมิตร ไม

เครงเครียดและวิตกกังวลจนเกินไป 

  สรุปวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความตองการสัมฤทธิ์ผลอันเปนลักษณะภายใน

จิตใจของบุคคลที่กอใหเกิดความเพียรพยายามที่จะกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งใหบรรลุเปาหมายดวย

มาตรฐานอันดีเลิศ มีความทะเยอทะยานใหตนประสบความสําเร็จโดยตั้งความคาดหวังไวสูงแลวมี

ความมุงมั่นที่จะทําสิ่งที่ตองการใหดีเดนหรือเหนือคนอื่น มีความกระตือรือรนและเอาใจใสในการทํา 

งานอยางเต็มใจ ทํางานทันทีที่ไดรับมอบหมายและสามารถทํางานใหสําเร็จไดในเวลาอันสั้น มีความ

กลาเสี่ยงกลาตัดสินใจในการกระทําในสิ่งที่เปนไปได กระทําในสิ่งที่ยากพอเหมาะกับความสามารถ

ของตน  มีความรับผิดชอบตอตนเอง รักษาสิทธิหนาที่ของตนอยางเครงครัด รูจักการวางแผนงานโดยมี

แบบแผนในการทํางานที่มีจุดประสงคที่เดนชัด มีการทํางานอยางเปนขั้นตอน มองการณไกล  มี

เอกลักษณเปนของตนเองสูง ไมเลียนแบบคนอื่น  ริเร่ิมทําสิ่งตางๆ ดวยความคิดของตนเอง สนใจ

เหตุการณหรือส่ิงใหม ๆ มีอิสระในการทํางานและการแสดงออก หรือใชความคิดหรือทฤษฎีใหม ๆ ที่ไม

ซ้ําแบบใครในการแกไขปญหา 

  จากการวิจัยของสิริพร  ดาวัน (2540: 89-91) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความขยัน 

หมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี จํานวน 1,238 คน ผลการวิจัยพบวา  

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธกันกับความขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียน       

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา แยมยิ้ม (2541: 60-62) ที่ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความ

ตั้งใจเรียนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา กรุงเทพมหานคร   

ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจเรียนของ

นักเรียน  เชนเดียวกันกับงานวิจัยของชัชลินี จุงพิวัฒน  (2547: บทคัดยอ); เชิดชาย ชูชวยสุวรรณ 

(2547:  54); นฤมล อ้ึงเจริญ  (2552:  69); พระชลภัช คุณวีโร  (2552:  82); พิทักษ วงแหวน  (2546:  

94-95) และสุทธินี ทองหลอ (2552:  94-96)  

 จากงานวิจัยดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยพบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธในเชิง

บวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน กลาวคือนักศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง จะมีพฤติกรรมการตั้งใจ

เรียนสูงเชนกัน 
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 สําหรับการวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ พิณกาน ภัทเศรษฐ (2551: 87) ไดสรางแบบวัด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของแมคเคลแลนดที่มีรูปแบบตางกันจํานวน 2 ฉบับ ไดแก แบบวัด

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ฉบับที่ 1 ชนิดขั้วเดียว (Unipolar) และฉบับที่ 2 ชนิดสองขั้ว (Bipolar) สําหรับ

นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 

ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามองคประกอบ 6 ดาน คือ ดานความทะเยอทะยาน ดานความ

กระตือรือรน ดานความกลาเสี่ยง  ดานความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการรูจักวางแผน และดานความ

มีเอกลักษณ  โดยแบบวัดชนิดขั้วเดียวไดขอคําถาม 38 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .370-.661  

คาความเชื่อมั่นของแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ชนิดขั้วเดียวคํานวณดวยสูตร rF-R ของ Feldt & Raju 

เทากับ .90 สวนแบบวัดชนิดสองขั้ว ไดขอคําถาม 38 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .458-.706 คา

ความเชื่อมั่นของแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ชนิดสองขั้วคํานวณดวยสูตร rF-R ของ Feldt & Raju 

เทากับ .93 โดยแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ชนิดขั้วเดียว เปนแบบ Rating scale  5 ระดับ เกณฑการให

คะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน  5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อมีระดับความรูสึกหรือพฤติกรรมเปน

จริงมาก จริงคอนขางมาก จริงครึ่งไมจริงครึ่ง จริงคอนขางนอย และจริงนอย ตามลําดับ ขอความทาง

ลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อมีระดับความรูสึกหรือพฤติกรรมเปนจริงมาก จริงคอนขางมาก จริง

คร่ึงไมจริงครึ่ง จริงคอนขางนอย และจริงนอย ตามลําดับ การแปลความหมาย ถาไดคะแนน  171.00-

190.00 หมายถึงนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมาก คะแนน 133.00-170.99 หมายถึงนักเรียนมี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง คะแนน 95.00-132.99 หมายถึงนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ปานกลาง คะแนน 

57.00-94.99 หมายถึงนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 38.00-56.99 หมายถึงนักเรียนมีแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ต่ํามาก  

 จารุวรรณ นาคคูบัว (2552: 46-48) ไดสรางแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ข้ึนตามแนวคิด

ของเมหราเบียน (Mehrabian. 1968) ไดขอคําถามจํานวน 23 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง        

.340-.713 มีคาความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ .893 แบบวัดเปนแบบ Rating scale  5 ระดับ เกณฑ

การใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน  5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อมีระดับความรูสึกหรือ

พฤติกรรมเปนจริงมากที่สุด จริงมาก จริงปานกลาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด ตามลําดับ ขอความ

ทางลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ  5 เมื่อมีระดับความรูสึกหรือพฤติกรรมเปนจริงมากที่สุด จริงมาก 

จริงปานกลาง จริงนอย และจริงนอยที่สุดตามลําดับ การแปลความหมาย ถาไดคะแนน 96.65-115.00 

หมายถึงนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในระดับมากที่สุด คะแนน 78.24-96.64 หมายถึงนักเรียนมี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในระดับมาก คะแนน 59.83-78.23 หมายถึงนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในระดับ

ปานกลาง คะแนน 41.41-59.82 หมายถึงนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในระดับนอย คะแนน 23.00-

41.40 หมายถึงนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในระดับนอยที่สุด  
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 เกษมสันต  อินพรหม (2549: 45-48) ไดสรางแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ

แมคเคลแลนด มี  6 องคประกอบคือ ดานความทะเยอทะยาน ดานความกระตือรือรน ดานความกลา

เส่ียง  ดานความรับผิดชอบตอตนเอง ดานการรูจักวางแผน และดานความมีเอกลักษณ ขอคําถาม 60 

ขอ มีคาความเชื่อมั่นของแตละดานเทากับ .81, .75, .78, .71, .80 และ .78 ตามลําดับ มีคาอํานาจ

จําแนกอยูระหวาง .215-.631 แบบวัดเปนแบบ Rating scale 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอ 

ความทางบวกใหคะแนน  5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อมีพฤติกรรมเปนจริงมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

และนอยที่สุด ตามลําดับ ขอความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ  5 เมื่อมีพฤติกรรมเปนจริงมาก

ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ การแปลความหมายถาไดคะแนนเฉลี่ย 1.00-

1.49 หมายถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับตํ่า คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึงแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับคอนขางต่ํา คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับปานกลาง คะแนน 3.50-4.49 หมายถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ

คอนขางสูง คะแนน 4.50-5.00 หมายถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง 

 ซึ่งในการวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ผูวิจัยใชแบบวัดที่ปรับปรุงมาจากแบบวัดของ พิณกาน  

ภัทเศรษฐ (2551) ชนิดขั้วเดียว แบบวัดมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตจริงที่สุด 

จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์สูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา 

 3.2 ตัวแปรสถานการณ 
  3.2.1 การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย (Percieved teacher behaviors) 
  องคประกอบสําคัญที่ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนประการหนึ่งที่นอก 

เหนือ จากความสนใจและความตั้งใจของผูเรียนคือ การมีคณาจารยที่ทรงคุณวุฒิและมีคุณภาพ อันถือ

ไดวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการอุดมศึกษา ดังนั้นอาจารยที่มีคุณภาพจึงเปนสวนสําคัญในการ

สรางคุณภาพใหแกผูเรียน (พิมพอร สดเอี่ยม. 2540.) โดยที่การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพไดนั้นยอม

เกิดขึ้นจากคุณภาพการสอนของครูดวย (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. 2542: 45) ทั้งนี้คณะกรรมการ        

ปฎิรูปการศึกษา (สวัสดิ์ งามงอน. 2524: 10-11; อางอิงจาก คณะกรรมการปฎิรูปการศึกษา. 

2518.หนา 142-144) ไดเสนอลักษณะและบทบาทที่พึงประสงคของครูไวหลายประการ ในจํานวนนี้ได

เสนอใหครูเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูบอกผูแสดงนําเสียทุกกรณีในการเรียน มาเปนผูกระตุน

ใหเกิดความ คิดริเร่ิม สนับสนุนใหนักเรียนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการเรียนรู เปนผูชวยและผู

แนะนําใหนักเรียนรูจักวิธีที่จะศึกษาคนควาและเลือกทางของตนเองไดโดยไมมีการบังคับใหเชื่อครู เปด

โอกาสใหใชความคิดอิสระอยางมีเหตุผล ขณะที่วีรวรรณ สุกิน (2551: 9) ไดจําแนกพฤติกรรมการสอน

อยางมีประสิทธิภาพออกเปน 3 พฤติกรรมดังนี้ 
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1.  พฤติกรรมการเตรียมการสอนที่ครอบคลุมพฤติกรรมการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับ

การสอน และพฤติกรรมการวางแผนการสอน ซึ่งการวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการสอน ไดแกการ

วิเคราะหหลักสูตร การวิเคราะหผูเรียน การวิเคราะหผูสอนและการวิเคราะหปจจัยประกอบอื่นๆ ไดแก 

ชวงเวลาที่สอน ลักษณะวิชา ลักษณะหองที่สอนและผูที่สอนในรายวิชาเดียวกัน สวนพฤติกรรมการ

วางแผนการสอนจะเปนการแสดงออกของผูสอนเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงคของการสอน การคัด 

เลือกสาระเนื้อหาวิชาที่สอน การกําหนดวิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกสื่อการ

สอน การกําหนดวิธีการวัดผลประเมินผลและการเขียนแผนการสอน 

2.  พฤติกรรมการดําเนินการสอน เปนการแสดงออกของผูสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของรายวิชานั้นๆครอบคลุมพฤติกรรม

การนําเขาสูบทเรียน พฤติกรรมการนําเสนอเนื้อหาสาระหรือการสอน และพฤติกรรมการสรุปบทเรียน  

3.  พฤติกรรมการประเมินผลการเรียนการสอน หมายถึง การแสดงออกของผูสอนเกี่ยว 

กับกระบวนการในการตรวจสอบวาการสอนที่ผานมานั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 

ครอบคลุมพฤติกรรมการประเมินผลการเรียนของผูเรียนและพฤติกรรมการประเมินผลการสอนของ

ผูสอนเอง 

ไพฑูรย  สินลารัตน (สวัสด์ิ  งามงอน.  2524: 11; อางอิงจาก ไพฑูรย สินลารัตน. 2523. 

หนา 102-104) ไดเสนอแนะวา ผูสอนที่ดีในระดับอุดมศึกษา ควรมีลักษณะดังนี้ 

1.  มีความรู 

2.  มีความรักและศรัทธา 

3.  มีความสามารถในการทําหรือปฎิบัติได 

4.  รูจักคิด วิเคราะห วิพากษ วิจารณ 

5.  มีความสามารถในการประยุกตและใชความรูตางๆ  

6.  มีความสามารถในการโตตอบ ถกเถียง อภิปรายกับผูเรียนไดเปนอยางดี 

7.  มีเทคนิคในการกระตุนผูเรียนใหศึกษาดวยตนเอง 

 หทัยทิพย  ภาคอินทรีย (2545: 11) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการสอนของอาจารย 

หมายถึง วิธีการสอนของอาจารยในดานความรูความสามารถ วิธีสอน ลักษณะบุคลิกภาพ และการ

สรางบรรยากาศในการเรียนการสอน 

 จํารูญ เทียนธรรม (2546: 6) ไดใหคําจัดความของพฤติกรรมการสอนของครู หมายถึง 

การที่นักเรียนตระหนักถึงพฤติกรรมการสอนของครู อันไดแกการกระทําหรือการแสดงออกของครูตอ

นักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลในการเรียนการสอน และ
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การสรางสถานการณที่กอใหเกิดการปฎิบัติ เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในดานความรู เจตคติ และ

ทักษะตางๆ  

 สถาพร  หมวดอินทร (2546: 6) อธิบายวาพฤติกรรมการสอนของครู เปนความคิดเห็น

ของนักเรียนที่มีตอบทบาทของครูผูสอนในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การจัดการ

เรียนการสอนของครูที่เนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอ

การเรียนรูของตนเอง ครูมีบทบาทในการอํานวยความสะดวก เปนแหลงความรู สนับสนุนและกระตุน

นักเรียนใหเกิดการเรียนรู 

  สรุปวาการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย หมายถึง การรับรูของนักศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการสอนของอาจารย  ตั้งแตการเตรียมการสอน วิธีการสอน การประเมินผล การเปดโอกาส

ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางเหมาะสม การใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การสงเสริม

ความคิดสรางสรรค บุคลิกภาพที่ดีของผูสอน ตลอดจนการสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูทั้งในและ

นอกเวลาเรียน   

 งานวิจัยของจํารูญ เทียนธรรม (2546: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย

บางประการกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวาการรับรู

พฤติกรรมการสอนของอาจารยสงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

สถาพร  หมวดอินทร (2546: บทคัดยอ) ที่ศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับพฤติกรรมการเรียนรู

ดวยตนเองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผล

การศึกษาพบวาการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารยสงผลตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองของ

นักเรียน เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ หทัยทิพย  ภาคอินทรีย (2545: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับคุณลักษณะการเรียนรูดวยการนําตนเองของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย พบวาพฤติกรรมการสอนของอาจารยมีความสัมพันธทางบวกกับคุณลักษณะการเรียนรู

ดวยการนําตนเอง นอกจากนี้ผลการวิจัยของโคแกน (ทัศนา  ทองภักดี. 2551; อางอิงจาก Cogan. 

1975: 135-139) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการสอนของครู ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธที่เปนมิตร

ระหวางอาจารยและนักเรียน จะทําใหผลการเรียนของนักเรียนดียิ่งขึ้น   

 จากงานวิจัยดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยทราบวา การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย 

มีความสัมพันธในเชิงบวกตอพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

 สําหรับการวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย จํารูญ เทียนธรรม (2546: 62-67) 

ไดสรางแบบวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (t) อยู

ระหวาง 5.00-11.17 คาความเชื่อมั่นเทากับ .812 แบบวัดเปนแบบ Rating scale  4 ระดับ เกณฑการ

ใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน  4, 3, 2 และ 1 เมื่อตรงกับความรูสึกของนักเรียนวา    
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ครูทุกคน ครูสวนใหญ ครูสวนนอย และครูสวนนอยที่สุด ตามลําดับ ขอความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3 

และ 4 เมื่อตรงกับความรูสึกของนักเรียนวา ครูทุกคน ครูสวนใหญ ครูสวนนอย และครูสวนนอยที่สุด 

ตามลําดับ การแปลความหมาย ถาไดคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50 หมายถึงนักเรียนรับรูวา

ครูทุกคนมีพฤติกรรมการสอนดี คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึงนักเรียนรับรูวาครูสวนใหญมี

พฤติกรรมการสอนดี คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึงนักเรียนรับรูวาครูสวนนอยมีพฤติกรรมการสอน

ดี คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.50 หมายถึงนักเรียนรับรูวาครูสวนนอยที่สุดมีพฤติกรรมการสอนดี 

 ยรรยง มีสติ (2531: 30-32) ไดสรางแบบวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารยผูสอน

วิชาภาษาไทยตามการรับรูของนักศึกษา โดยพัฒนามาจากแบบวัดของ ประสงค แสงแกว (2521) 

จํานวน 50 ขอ 9 ดาน คือ ดานการเตรียมการสอน  ดานการเสนอเนื้อหาในการดําเนินการสอน ดานใช

อุปกรณประกอบการสอน ดานการมอบหมายงาน ดานการเสริมแรงทางการเรียน ดานการประเมินผล

การเรียนการสอน ดานการชวยเหลือผูเรียนเพิ่มเติม ดานการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน และดาน    

ปฎิสัมพันธระหวางผูสอนกบผูเรียน คาความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับเทากับ .92 แบบวัดเปนแบบ

Rating scale  5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน  5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อ

นักศึกษารับรูวาอาจารยผูสอนมีพฤติกรรมการสอนดานนั้นมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอย

ที่สุด ตามลําดับ ขอความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อนักศึกษารับรูวาอาจารยผูสอนมี

พฤติกรรมการสอนดานนั้นมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามลําดับ การแปล

ความหมาย คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง พฤติกรรมการสอนดานนั้นใชนอยที่สุด คะแนนเฉลี่ย

1.81-2.60 หมายถึง พฤติกรรมการสอนดานนั้นใชนอย คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง พฤติกรรม

การสอนดานนั้นใชปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง พฤติกรรมการสอนดานนั้นใชมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง พฤติกรรมการสอนดานนั้นใชมากที่สุด  

  ซึ่งในการวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบ

วัดมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตเห็นดวยมากที่สุด เห็นดวย คอนขางเห็นดวย 

คอนขางไมเห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยเลย ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีการรับรูพฤติกรรม

การสอนของอาจารยที่ดีสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา 
  3.2.2 การสนับสนุนของครอบครัว (Family support)  
 วอทแมน (มุกขดา ผดุงยาม. 2547: 74; อางอิงจาก Wartmaan. 1984. pp. 25-24) ได

อธิบายวาการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวชวยกระตุนใหรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง เกิดแรงจูงใจ 

และสามารถเผชิญปญหาไดดี ซึ่งชวยใหสามารถแสวงหาความรูตางๆ ได  สวนคอบบ (Cobb. 1976: 

300) ไดอธิบายวาการสนับสนุนทางครอบครัวเปนการทําใหบุคคลเชื่อวาเขายังมีคนรัก สนใจ ยกยอง 

และเห็นคุณคา ตลอดจนรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของครอบครัว ทั้งนี้การสนับสนุนทางสังคมจะเปนการ
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สนับสนุนดานอารมณสังคม (Social emotional aid) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Informantion 

aid)  และการสนับสนุนทางทรัพยากร (Instrumental aid) (Troits. 1986: 416-423)  

  สรุปวา การสนับสนุนของครอบครัวหมายถึงการที่นักศึกษาไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือ

จากบุคคลในครอบครัวทางดานอารมณ ขอมูลขาวสาร คําแนะนํา เงิน เวลา หรือวัตถุส่ิงของตางๆ เพื่อ

ชวยใหนักศึกษาบรรลุเปาหมายสวนตนทางการเรียน เห็นคุณคาในตนเองและรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของ

ครอบครัว 

 จากการวิจัยของ สิริพร  ดาวัน (2540: 89-91) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความ

ขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี จํานวน 1,238 คน ผลการวิจัยพบวา 

บรรยากาศในครอบครัวมีความสัมพันธกับความขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของสุกัญญา แยมยิ้ม (2541: 60-62); ชัชลินี จุงนิวัฒน  (2547: 78); พิทักษ วงแหวน  

(2546:  94-95); พระอดิศักดิ์ ยางธิสาร  (2551:  81) และอาจารีย  ชางประดับ (2550: บทคัดยอ) ที่

พบวาสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจเรียนของนักเรียน ตรงกันขามกับ

งานวิจัยของภูวดล แกวมณี (2551:  96-97) และ นฤมล อ้ึงเจริญ. (2552:  69) ที่พบวาการสนับสนุน

ของผูปกครอง และสัมพันธภาพระหวางผูปกครองกับนักเรียน ไมมีผลตอพฤติกรรมการตั้งใจเรียน  

 จากงานวิจัยสวนใหญดังกลาวขางตน พบวาการสนับสนุนของครอบครัวมีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

 สําหรับการวัดการสนับสนุนของครอบครัว สุกัญญา  แยมยิ้ม ( 2541: 52) ไดสรางแบบ

วัดสัมพันธภาพในครอบครัวจํานวน  20 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (t) อยูระหวาง  2.43-9.87 คาความ

เชื่อมั่น .864 แบบวัดเปนแบบ  Rating scale 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวก

ใหคะแนน  5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อขอความนั้นตรงกับนักเรียนจริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริง

นอยที่สุด ตามลําดับ ขอความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อขอความนั้นตรงกับนักเรียนจริง

ที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด ตามลําดับ การแปลความหมาย คะแนนเฉลี่ย 3.67-

5.00 หมายถึง สัมพันธภาพในครอบครัวดี คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึง สัมพันธภาพ          

ในครอบครัวปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี 
 ภูวดล  แกวมณี (2551) ไดสรางแบบวัดการสนับสนุนของผูปกครองดานการเรียน จํานวน 

14 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (t) อยูระหวาง 2.887-9.503 คาความเชื่อมั่น .737 แบบวัดเปนแบบ Rating 

scale 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน  5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อขอ 

ความนั้นตรงกับนักเรียนจริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด ตามลําดับ ขอความทางลบ

ใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อขอความนั้นตรงกับนักเรียนจริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริง
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นอยที่สุด ตามลําดับ การแปลความหมาย คะแนนเฉลี่ย 3.50-5.00 หมายถึง การสนับสนุนของผู 

ปกครองดานการเรียนมาก คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง การสนับสนุนของผูปกครองดานการ

เรียนปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.49 หมายถึง การสนับสนุนของผูปกครองดานการเรียนนอย 

 ซึ่งการวัดการสนับสนุนของครอบครัว ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะ

เปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย 

ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา 
 3.2.3 การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา (Supervisor support)  
 ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนางาน คือผูบริหารระดับตน หรือระดับกลางที่มีผูใตบังคับบัญชา

อยูจํานวนหนึ่ง และในขณะเดียวกันก็จะมีผูบังคับบัญชาเหนือตนในระดับที่สูงขึ้นไปอีก (สมชาติ       

กิจยรรยง. 2545: 13) สวนวิชัย  โถสุวรรณ (2546: 3) ไดใหคําจํากัดความของผูบังคับบัญชา คือบุคคล

ที่ทํางานใหเสร็จตามเปาหมายขององคกรโดยอาศัยความรวมมือจากคนอื่นเปนผูทํางานใหเสร็จ โดย

ที่ทิลเดน (House.1981; อางอิงจาก Tilden.1985. pp.199-206) ไดมีแนวคิดวาผูบังคับบัญชาในสาย

วิชาชีพจะเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมกลุมหนึ่งที่มีบทบาทที่จะใหการชวยเหลือที่เกี่ยวของกับ

บทบาทการทํางานและมักมีความสัมพันธกันอยางเปนทางการ  อยางไรก็ตามในบริบทของสังคมไทยที่

เปนระบบอุปถัมภ (Patronage) ผูบังคับบัญชานอกจากจะใหการสนับสนุนในหนาที่การงานแลว 

ผูบังคับบัญชาที่ดีตองมีลักษณะความเปนผูนํา และสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา

ไดทั้งในเรื่องของงานที่ไดรับมอบหมายและเกื้อกูลในเรื่องสวนตัวได  

 สรุปวา การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา วาหมายถึงการที่หัวหนางาน หรือนายจาง ให

การชวยเหลือ ทั้งดานอารมณ  ขอมูลขาวสาร คําแนะนํา เงิน  เวลา หรือวัตถุส่ิงของตาง ๆ เพื่อชวยให

นักศึกษาบรรลุเปาหมายสวนตนทางการเรียนและการทํางาน  มีการมอบหมายงาน ประเมินผลงาน   

การใหเงินเดือน หรือสวัสดิการอื่น ๆ อยางถูกตองเปนธรรม  ตลอดจนการมีความสัมพันธที่ดีระหวาง

นักศึกษากับหัวหนางาน หรือนายจาง  

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวางานวิจัยของศิริประกาย วรปรีชา (2538: บทคัดยอ)  

ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องขวัญและกําลังใจที่มีผลตอการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ในสถานฝกอบรมเด็ก

และเยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง  พบวาขวัญและและกําลังใจดาน

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชามีผลตอการปฎิบัติงานมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับจีระพร แดนเขตต 

(2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมภาวะผูนําของหัวหนาหอผูปวยและผลิตภาพในงาน

พยาบาลประจําการในโรงพยาบาลชุมชนเขต 10 พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําของหัวหนาหอผูปวยมี

ความสัมพันธทางบวกกับผลิตภาพในงานของพยาบาลประจําการ นอกจากนี้ วรวรรณ อรามพงศ  

(2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยตัวแปรทางจิตลักษณะและสถานการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
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ทํางานอยางมีจริยธรรมของสัตวแพทย พบวาการรับรูการสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรใน

หนวยงานสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานได  นอกจากนี้งานวิจัยที่พบวาการสนับสนุน

ของผูบังคับบัญชาหรือความสัมพันธกับหัวหนางาน สงผลตอการปฎิบัติงานหรือประสิทธิภาพในการ

ทํางาน  ไดแก รัฐพล ทนายกิจ (2552: บทคัดยอ)  และโสภิดา อันตนนา (2548: บทคัดยอ) 

 สรุปไดวาการสนับสนุนของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธในเชิงบวกกับพฤติกรรมการ

ตั้งใจเรียน 
 สําหรับการวัดการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา วรวรรณ อรามพงศ  (2551: 73) ไดสราง

แบบวัดการรับรูการสนับสนุนทางสังคมของบุคลากรในหนวยงาน จํานวน  13 ขอ ใน  3 ดานคือ ดาน

อารมณ ดานขอมูลขาวสาร และดานวัสดุอุปกรณ จากสมาชิกในหนวยงานประกอบดวยหัวหนางาน

และเพื่อนรวมงาน แบบวัดเปนแบบ Rating scale 6 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความทาง 

บวกใหคะแนน 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อขอความนั้นเปนจริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง    

ไมจริงและไมจริงที่สุด ตามลําดับ ขอความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เมื่อขอความนั้นเปน

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริงและไมจริงที่สุด ตามลําดับ 

 โสภิดา  อันตนนา (2548: 66-68) ไดสรางแบบวัดสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่กับ

ผูบังคับบัญชา จํานวน 9 ขอ มีคา t อยูระหวาง  2.309-4.811 คาความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ 

.924 แบบวัดเปนแบบ Rating scale 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน 

5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อขอความนั้นเปนจริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุดตามลําดับ ขอ 

ความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อขอความนั้นเปนจริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริง

นอยที่สุดตามลําดับ การแปลความหมาย คะแนนเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายถึงมีสัมพันธภาพกับผูบังคับ 

บัญชาดี คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึงมีสัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชาดีพอใช คะแนนเฉลี่ย   

1.00-2.33 หมายถึงมีสัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชาไมดี   

 ซึ่งการวัดการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมี

ลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไม

จริงเลย ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีการสนับสนุนทางสังคมของผูบังคับบัญชาสูงกวาผูที่ได

คะแนนต่ํา 
 3.2.4 สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน (Relationships among friends)  
 กลุมเพื่อนเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญตอการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต  

ถานิสิตสามารถปรับตัวเขากับเพื่อนได ไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อน นิสิตจะสามารถเรียนรู

บทบาทของตนเกี่ยวกับการปฎิบัติตนเมื่ออยูในกลุมเพื่อน ชวยใหเกิดความรูสึกอุนใจ มีความมั่นคง 

เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีสุขภาพจิตดี สามารถศึกษาเลาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (ศุภวดี     
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บุญวงศ. 2539: 19) สวนกันยา สุวรรณแสง (2533: 61-65) ไดอธิบายความสัมพันธของนักเรียนมี 2 

ลักษณะคือความสัมพันธทางอารมณและความสัมพันธทางปญญา โดยความสัมพันธทางอารมณเปน

ความสัมพันธที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความผูกพันระหวางเพื่อนกับเพื่อน การกระทําที่เกี่ยวกับ

ความสัมพันธแบบนี้เชน การทักทาย ความเกรงใจ การเอาใจใส ใหความสนใจและแสดงความยินดีใน

วาระสําคัญ เปนตน แอสติน (ภัทรวรรณ  บุณโยประการ. 2548: 27; อางอิงจาก Astin. 1968.pp.187)  

ไดอธิบายวากลุมเพื่อนเปนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเรียนการสอนอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้เพราะ

สังคมในสถาบันการศึกษาจะมีการรวมตัวหรือจัดกลุมรวมกันของนิสิตนักศึกษา ซึ่งลักษณะของกลุม

จะมีผลตอแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ถากลุมเพื่อนมีบรรยากาศที่เปนกันเอง เขาอกเขาใจ

กัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ผูเรียนจะมีแนวโนมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีไปดวย 

 สรุปวา สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน หมายถึงความสัมพันธระหวางผูเรียนทั้ง

ในและนอกหองเรียน  ไดแก ความรวมมือในการทํางานกลุม การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การ

ชวยเหลือใหกําลังใจทั้งเรื่องเรียนและเรื่องสวนตัว  และการสรางความกระตือรือรนในการเรียน 

 จากการวิจัยของเดวิด (David. 1971: 578) พบวานักศึกษาที่มีความพอใจในความ 

สัมพันธระหวางเพื่อนในชั้นเรียนมาก มีแนวโนมที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่มี

ความพอใจในความสัมพันธระหวางเพื่อนในชั้นเรียนนอย สําหรับกลุมที่มีบรรยากาศกาวราว มีความ

คับของใจและมีการขัดแยงกับสมาชิก จะมีพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาทําใหการเรียนไมคอยไดผล 

สําหรับรัตนา ดวงแกว (2527: 155) ไดทําการศึกษาสหสัมพันธพหุคูณระหวางเชาวนปญญา 

สภาพแวดลอมทางปญญา และฐานะทางสังคมมิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรีปที่  

3  คณะคุรุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 314 คน ผลการศึกษาพบวากลุมเพื่อนมี

ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิ่งกาญจน ปานทอง (2545: 

84); พระชลภัช  คุณวีโร (2552:  82); พัชรินทร สมหมาย  (2549: บทคัดยอ); ภัทรศิริณ เสวดไอยาราม  

(2549:  70)และสุวรี  ปนเจริญ (2549:  บทคัดยอ) ที่พบวาความสัมพันธของนักศึกษากับเพื่อน

สงผลตอพฤติกรรมการเรียนเชนกัน 

 จากงานวิจัยดังกลาวขางตนสรุปไดวา สัมพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษากับเพื่อนมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

 สําหรับการวัดสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อนสุวรี   ปนเจริญ (2549: 64-68) ได

สรางแบบวัดสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน จํานวน  11  ขอ มีคา t  อยูระหวาง  3.145-9.169 

คาความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ .739  แบบวัดเปนแบบ Rating scale 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน 

ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อขอความนั้นเปนจริงที่สุด จริง จริงบาง       

จริงนอย และจริงนอยที่สุดตามลําดับ ขอความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อขอความนั้นเปน
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จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุดตามลําดับ การแปลความหมาย คะแนนเฉลี่ย    

3.67-5.00 หมายถึงมีสัมพันธภาพดีระหวางนักเรียนกับเพื่อน คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึงมี

สัมพันธภาพพอใชระหวางนักเรียนกับเพื่อน คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึงมีสัมพันธภาพไมดี

ระหวางนักเรียนกับเพื่อน 

 อาจารีย  ชางประดับ (2550: 87-90) ไดสรางแบบวัดสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ

เพื่อน จํานวน 15 ขอ มีคา t อยูระหวาง 3.353-9.469 คาความเชื่อมั่นเทากับ .906 แบบวัดเปนแบบ 

Rating scale 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อ

ขอความนั้นเปนจริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุดตามลําดับ ขอความทางลบให

คะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อขอความนั้นเปนจริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด

ตามลําดับ การแปลความหมาย คะแนนเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายถึงนักเรียนมีสัมพันธภาพกับเพื่อนดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึงนักเรียนมีสัมพันธภาพพอใช คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง

นักเรียนมีสัมพันธภาพกับเพื่อนไมดี 

 ซึ่งการวัดสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมี

ลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และ  

ไมจริงเลย ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อนสูงกวาผูที่ไดคะแนน

ต่ํา 

 3.3 ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 
 3.3.1 ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา (Attitude towards the educational institute) 

 ทัศนคติ หรือเจตคติ (Attitude) ออลพอรต (ศลิลลา สงแกว. 2547: 18; อางอิงจาก 

Allport. 1985) ไดใหความหมายของทัศนคติวา เปนสภาพทางจิตและทางประสาทที่เกี่ยวกับความ

พรอม เกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณเปนตัวนํา ทัศนคตินี้มีอิทธิพลตอการตอบสนองของแตละบุคคลที่

มีตอวัตถุและสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน 

 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2523) ไดอธิบายถึง  องคประกอบของทัศนคติวามี  3 

องคประกอบดังนี้ องคประกอบทางดานการรูคิดเชิงประเมินคา (Cognitive component) คือมีความรู

วาส่ิงนั้นมีคุณหรือมีโทษมากนอยเพียงใด ประเมินคาสิ่งนั้นได องคประกอบทางดานความรูสึก 

(Affective component) เปนความรู สึกชอบหรือไมชอบตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง พอใจ หรือไมพอใจ  

และองคประกอบทางดานแนวโนมในการกระทําพฤติกรรมหรือพรอมกระทํา (Action-tendency 

component) คือความพรอมหรือความโนมเอียงที่บุคคลนั้นจะประพฤติปฏิบัติเมื่อบุคคลมีความรูเชิง

ประ เมินคาและมีความรูสึกชอบ ไมชอบในส่ิงนั้นแลว ส่ิงที่ตามมาก็คือ ความพรอมในการกระทําการที่

สอด คลองกับความรูสึกของตนตอส่ิงนั้น    
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 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2539: 208) ไดใหความหมายของทัศนคติ เปนเรื่องความชอบ 

ความไมชอบ ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึก ความเชื่อฝงใจของเราตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด มักจะ

เกิดขึ้นเมื่อเรารับรูหรือประเมินผูคน เหตุการณในสังคม เราจะเกิดอารมณความรูสึกบางอยางควบคูไป

กับการรับรูนั้น และมีผลตอความคิดและปฎิกริยาในใจของเรา ดังนั้นทัศนคติจึงเปนพฤติกรรมภายในที่

ไมสามารถสังเกตเห็นไดงาย  

 สุรางค  โควตระกูล (2541 : 366) ไดอธิบายวาทัศนคติเปนอัชฌาสัย (Disposition) หรือ

แนวโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสนองตอบตอส่ิงแวดลอมหรือส่ิงเรา ซึ่งอาจเปนไดทั้งคน วัตถุ ส่ิงของ 

หรือความคิดเห็น ทัศนคติอาจเปนทางบวกหรือลบ ถาบุคคลมีทัศนคติบวกตอส่ิงใดก็จะมีพฤติกรรมที่

จะเผชิญกับส่ิงนั้น ถามีทัศนคติลบก็จะหลีกเลี่ยง ทัศนคติเปนสิ่งที่เรียนรูและเปนการแสดงออกของ

คานิยมและความเชื่อสวนบุคคล 

 สรุปวาทัศนคติตอสถาบันการศึกษา หมายถึง การรูคิดเชิงประเมินคาวาดีมีประโยชนมี

คุณคากับตนเอง  ความรูสึกชอบหรือความพึงพอใจ และความพรอมในการสนับสนุนชวยเหลือหรือให

ความรวมมือในการกระทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันการศึกษา ทั้งทางดานภาพพจน

ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา ดานคณาจารย-เจาหนาที่ฝายสนับสนุน  และดานอาคารสถานที่ส่ิง

อํานวยความสะดวกตลอดจนชองทางการติดตอส่ือสารกับสถาบันการศึกษาที่ตนเองกําลังเรียน    

 จากการวิจัยของณัฐพล  แยมสะอาด (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุของ

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดคณะกรรมการการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร พบวาทัศนคติตอการเรียนมีความสัมพันธทาง 

บวกกับพฤติกรรมการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานกับ เชิดชาย ชูชวยสุวรรณ (2547 : บทคัดยอ); ชลดา  

ยอดอวม (2552: บทคัดยอ);  ทิพวรรณ  สุวรรณประเสริฐ (2541: บทคัดยอ); ภัทรสิริณ  เสวตไอยาราม 

(2549: บทคัดยอ); และสุพัตรา ผลรัตนไพบูลย (2550: บทคัดยอ) ที่พบวาทัศนคติตอการเรียนมีความ 

สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเรียน สําหรับงานวิจัยของนุตนลิน อุนชัยเทพ (2552: 59) พบวา

ทัศนคติตอสถาบันการศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับความภาคภูมิใจในสถาบันของนักศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง สาขาวิชาครุศาสตรสถาปตยกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา เจาคุณทหาร ลาดกระบัง ขณะที่งานวิจัยของ วรวรรณ อรามพงศ (2551: บทคัดยอ) ที่

ศึกษาตัวแปรทางจิตลักษณะและสถานการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของ

สัตวแพทยพบวา ทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการทํางานสามารถทํานายพฤติกรรมการทํางานอยางมี

จริยธรรมได  สวนงานวิจัยของธวัชชัย  ศรีพรงาม (2547: บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคม

ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและปนดาย 

ผลการวิจัยพบวาทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยรวมกับความรูเกี่ยวกับการทํางาน
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อยางปลอดภัย และความเครียดในการทํางานสามารถทํานายพฤติกรรมการใหการสนับสนุนการ

ทํางานอยางปลอดภัยในพนักงานกลุมรวมได 

 สรุปไดวาทัศคติตอสถาบันการศึกษาที่ตนกําลังศึกษาอยูมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การตั้งใจเรียน 
 สําหรับการวัดทัศนคติตอสถาบันการศึกษา นุตนลิน อุนชัยเทพ (2552: 33-45) ไดสราง

แบบวัดทัศนคติตอสถาบันทั้ง 3 คือดานความคิด ความรูสึก และแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรม จํานวน 

13 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.598-7.489 คาความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ .713 แบบวัดเปนแบบ 

Rating scale 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ใน

ดานความคิดนักศึกษาเมื่อเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใน

ดานความรูสึกเมื่อนักศึกษารูสึกมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ในดานแนวโนมที่จะ

แสดงพฤติกรรมเมื่อมีพฤติกรรมเปนประจํา บอยครั้ง บางครั้ง นานๆ คร้ัง และไมเคยเลย ตามลําดับ 

ขอความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อขอความนั้นในดานความคิดนักศึกษาเห็นดวยอยาง

ยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ในดานความรูสึกเมื่อนักศึกษารูสึกมากที่สุด 

มาก  ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ในดานแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมเปนประจํา บอยครั้ง บางครั้ง

นานๆ คร้ัง และไมเคยเลย ตามลําดับ การแปลความหมาย คะแนนเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายถึงมีทัศนคติ

ทางบวกกับสถาบันการศึกษา คะแนนเฉลี่ย  2.34-3.66 หมายถึงมีทัศนคติปานกลางตอสถาบัน

การ ศึกษา และคะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึงมีทัศนคติทางลบกับสถาบันการศึกษา 

 ณัฐพล  แยมสะอาด (255: 63-68) ไดพัฒนาแบบวัดทัศนคติทางการเรียน จํานวน 15 ขอ 

มีคาความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ .806 แบบวัดเปนแบบ Rating scale 5 ระดับ เกณฑการให

คะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อขอความนั้นตรงกับความเปนจริงที่สุด 

จริง ปานกลาง ไมจริง และไมจริงที่สุด ตามลําดับ ขอความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อ

ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงที่สุด จริง ปานกลาง ไมจริง และไมจริงที่สุด ตามลําดับ การแปล

ความหมาย คะแนน 67.51-75.00 หมายถึงนักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนอยูในเกณฑดีมาก คะแนน 

52.51-67.50 หมายถึงนักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนอยูในเกณฑดี คะแนน 37.51-52.50 หมายถึง 

นักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนอยูในเกณฑปานกลาง คะแนน 22.51-37.50 หมายถึงนักเรียนมีทัศนคติ

ตอการเรียนอยูในเกณฑไมคอยดี คะแนน 15.00-22.50 หมายถึงนักเรียนมีทัศนคติตอการเรียนอยูใน

เกณฑไมดีมาก 

 ซึ่งการวัดทัศคติตอสถาบันการศึกษาใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปน

มาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวย คอนขางเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย ไม
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เห็นดวย และไมเห็นดวยเลย ผูที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีทัศคติที่ดีตอสถาบันการศึกษาสูงกวาผูที่

ไดคะแนนต่ํา 
 3.3.2 ความเครียดในการเรียน (Study-related stress) 
 ความเครียด (Stress) คือการรับรูเชิงประเมินคุณสมบัติของสิ่งแวดลอมหรือเหตุการณ

ตางๆ ที่เกิดขึ้นในจิตสํานึกของบุคคลในขณะที่การตอบสนองของความเครียด (Strain) คืออาการทาง

กายหรือทางจิต และรวมไปถึงพฤติกรรมแสดงออกมาเปนการตอบสนองตอการรับรูความเครียด สวน

ตนเหตุหรือสาเหตุของความเครียด (Stressor) คือส่ิงแวดลอมหรือเหตุการณที่แยกตางหากจากตัว

บุคคลผูรับรู (บังอร โสฬส และอัจฉรา วงศวัฒนามงคล.2539; อางอิงจาก Eden.1982.pp.313) 

 ในขณะที่กรมสุขภาพจิต (2541: 9) ไดใหความหมายวา ความเครียดเปนภาวะของ

อารมณหรือความรูสึกที่เกิดขึ้น เมื่อเผชิญกับปญหาตางๆ ที่ทําใหรูสึกไมสบายใจ คับของใจ หรือถูกบีบ

คั้น กดดันจนทําใหเกิดความรูสึกทุกขใจ สับสน โกรธหรือเสียใจ  

 สมิต อาชวนิจกุล (2542: 1) ไดใหความหมายของความเครียดวา เปนสภาวะที่ซับซอน

ของรางกายและจิตใจ อันเกิดจากสภาวะแวดลอมหรือสถานการณที่บีบค้ันบังคับใหรางกายและจิตใจ

เปลี่ยนแปลงไป 

 กรวิภา กัญญลา  (2546:  6-7) ไดใหความหมายของความเครียดในการเรียนของนิสิตวา 

เปนสภาวะทางจิตใจที่รูสึกคับของใจ ไมสบายใจ รูสึกไมพอใจ เสมือนจิตใจถูกบังคับ ตองเผชิญกับส่ิง

เราที่ไมพึงปรารถนา ทําใหสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของนิสิตในขณะเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นจริง

หรือคาดวาจะเกิดขึ้น โดยที่สภาวะความไมสบายทางจิตใจประกอบไปดวย 4 ดานคือ ดานการจัดการ

เรียนการสอน ดานทักษะในการเรียน ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน และดานความสัมพันธกับ

เพื่อน 

 สรุปวา ความเครียดในการเรียน  หมายถึง สภาวะทางจิตใจ ที่มีความวิตกกังวล  

หงุดหงิดไมสบายใจ คับของใจจากปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการเรียน และสงผลตอสภาวะทางกาย  

  จากการวิจัยของ บังอร โสฬส และอัจฉรา วงศวัฒนามงคล (2539: บทคัดยอ) ที่ไดทําการ 

ศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเครียดในการทํางานของผูบริหารในวงราชการไทย ผลการวิจัย

พบวา ผูที่รายงานตนเองมีความเครียดมากเปนผูที่รายงานวาตนเองมีอาการตอบสนองตอความเครียด

ทางจิต (เชน ตื่นเตน กลุมใจ กังวล เปนตน) และมีอาการตอบสนองทั้งทางกายและจิต เชน (ปวดทอง 

ปวดศรีษะ กลุมใจ เปนตน) มากกวาผูที่รายงานวาตนมีความเครียดในงานนอย ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอ

พฤติกรรมการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคล สวนผลงานวิจัยของวิลาศลักษณ     

ชัววัลลี และคณะ (2547)  ไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามคานิยมสรางสรรคคือ ความ 

เครียดในการทํางานรวมกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และทัศนคติตอพฤติกรรมตาม
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คานิยมสรางสรรคสามารถทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร และทัศนคติตอพฤติกรรม

ตามคานิยมสรางสรรรค สามารถทํานายพฤติกรรมตามคานิยมไมเลือกปฎิบัติได สวนงานวิจัยของ

เจริญศรี  วิสุทธิเนตรสกุล (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดและพฤติกรรม

ในการปฎิบัติงานของพนักงานอํานวยสินเชื่อ  สังกัดสํานักงานธุรกิจขนาดกลาง นครหลวง บมจ.

ธนาคารกรุงไทย พบวาความเครียดมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมในการทํางาน

ดานการขาดงานและการลาออกจากงาน สําหรับงานวิจัยของกรวิภา กัญญาลา (2546: บทคัดยอ) ที่

ศึกษาความเครียดในการเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวานิสิตมีความเครียดในระดับปานกลาง  และนลินี ธรรมอํานวยสุข 

(2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความเครียดในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สํากัดกรมพลศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี  ผลการศึกษาพบวานักเรียนมี

ความเครียดในระดับปานกลางเชนกัน สวนศักดิ์ชัย จันทะแสง(2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัย

ดานสติปญญาและดานที่ไมใชสติปญญาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชา

วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานความวิตกกังวลดานการ

เรียนสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร   นอกจากนี้พรพจน  เพ็ชรทวีพรเดช (2547: 

บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมการเรียนที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวาพฤติกรรมการเรียนดานความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฎิบัติตนในการเรียน

มีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับงานวิจัยของดุลยา  จิตตะยโศธร (2542: 

ออนไลน) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง ระดับความเครียดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

หอการคาไทย ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่มีความเครียดระดับตํ่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา

นักศึกษาที่มีความเครียดระดับสูง  เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ กานดาวรรณ แกวผาบ; วาสนา          

จีนะวัฒน; และ ธันยกร  จันทรสาสน(2555: ออนไลน) ที่วิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

เรียนวิชาหลักการบัญชี  1: กรณีศึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่พบ 

วาระดับความเครียดมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการเรียน 

 จากการศึกษางานวิจัยขางตนทําใหผูวิจัยพบวาความเครียดมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การตั้งใจเรียน 

 สําหรับการวัดความเครียดในการเรียน พรพจน  เพ็ชรทวีเดช (2547: 43-46) ไดปรับแบบ

วัดพฤติกรรมการเรียนมาจาก สิงห ไทยวงศ (2544) ที่ดัดแปลงขอคําถามจากแบบสํารวจ Learning 

and study strategies inventory (LASSI) ของ Claire E. Weinstein และ David R. Palmer โดยใน

ดานความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฎิบัติตนในการเรียน มีขอคําถาม 8 ขอ คาอํานาจจําแนก (t) อยู

ระหวาง .275-.511 คาความเชื่อมั่นเทากับ .88 แบบวัดเปนแบบ Rating scale 5 ระดับ เกณฑการให
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คะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อขอความนั้นตรงกับความเปนจริงที่สุด 

จริงเปนสวนมาก จริงพอๆ กับไมจริง ไมเปนจริงสวนมาก และไมจริงเลย ตามลําดับ ขอความทางลบให

คะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 เมื่อขอความนั้นตรงกับความเปนจริงที่สุด จริงเปนสวนมาก จริงพอๆกับไม

จริง ไมเปนจริงสวนมาก และไมจริงเลย ตามลําดับ การแปลความหมาย คะแนน 4.01-5.00 หมายถึงมี

ความวิตกกังวลมาก คะแนน 3.01-4.00 หมายถึงมีความวิตกกังวลคอนขางมาก คะแนน 2.01-3.00 

หมายถึง มีความวิตกกังวลคอนขางนอย คะแนน 1.00-2.00 หมายถึงความวิตกกังวลนอย 

 นลินี ธรรมอํานวยสุข (2541: 91-93) ไดพัฒนาแบบวัดความเครียดในการเรียน จํานวน 

30 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (t) อยูระหวาง 1.88-9.93 แบบวัดเปนแบบ Rating scale 5 ระดับ เกณฑ

การใหคะแนน ถาเปนขอความทางบวกใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 เมื่อขอความนั้นตรงกับความเปน

จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด ตามลําดับ ขอความทางลบใหคะแนน 1, 2, 3, 4 

และ 5 เมื่อขอความนั้นตรงกับความเปนจริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด ตามลําดับ

การแปลความหมาย คะแนน  1.00-2.49 หมายถึงมีความเครียดในการเรียนระดับตํ่า คะแนน       

2.50-3.49 หมายถึงมีความเครียดในการเรียนปานกลาง คะแนน 3.50-5.00 หมายถึงมีความเครียดใน

การเรียนระดับสูง 

 ซึ่งการวัดความเครียดในการเรียน ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบบวัดมีลักษณะเปน

มาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย ผูที่

ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีความเครียดในการเรียนสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา 

 3.4 ตัวแปรภูมิหลัง 

 ตัวแปรภูมิหลัง ไดถูกนํามาใชในการจัดกลุมเพื่อการเปรียบเทียบ หรือวิเคราะหงานวิจัย 

เนื่องจากเปนปจจัยข้ันพื้นฐานที่ใชแบงกลุมบุคคลไดชัดเจน สําหรับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ใช เพศ สถานภาพสมรส  

ระดับรายได และเกรดเฉลี่ยสะสมเขามาจัดกลุม เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะภูมิหลังของกลุมตัวอยาง

ที่นักศึกษาครั้งนี้ 
  3.4.1 เพศ (Gender) 

 มีงานวิจัยหลายงานพบวา เพศ สงผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เชน งานวิจัย

ของกิ่งกาญจน ปานทอง (2545: 84) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) คณะวิทยาศาสตรการจัดการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร  

สถาบันราชภัฎพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา เพศหญิง สงผลตอพฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัชลินี จุงพิวัฒน  (2547: 78); ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ  

(2541: 112);  สิรินทิพย สมคิด (2551: บทคัดยอ) และสุกัญญา แยมยิ้ม  (2541: 65) นอกจากนี้
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งานวิจัยของจุฬาลักษณ  ลภาพรรณวิสุทธิ (2550: บทคัดยอ) ก็พบวาเพศตางกันมีพฤติกรรมการ

ทํางานตางกัน  สวนแอสติน (Astin. 1964: 3-20) ไดศึกษาการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ

ลาออกกลางคันของนักศึกษา โดยทําการวิจัยกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากสถาบันระดับวิทยาลัย 

2 ป และ 4 ป ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 180 สถาบัน จํานวน 36,581 คน พบวา นักศึกษาหญิงมี

คะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนสูงกวานักศึกษาชาย แตงานวิจัยของสุวรี ปนเจริญ (2549: บทคัดยอ)ที่

ศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการไมมีสมาธิในการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โรงเรียนสันติ

ราษฎรวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  พบวา เพศไมมีความสัมพันธตอการไมมีสมาธิทางการ

เรียน   

 จากการศึกษางานวิจัยสวนใหญขางตนพบวาเพศหญิงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตั้งใจเรียนมากกวาเพศชาย   
 3.4.2 สถานภาพสมรส (Marital status) 
 จากการตรวจสอบเอกสารพบวา มีงานวิจัยที่นําเอาตัวแปรดานสถานภาพสมรสของ

ผูปกครองวาสงผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนหรือไม ผลงานวิจัยพบวาสถานภาพสมรสของ

ผูปกครองไมสงผลกระทบตอพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ (2541: 112); 

พระชลภัช คุณวีโร (2552:  82) และสุวรี ปนเจริญ (2549: บทคัดยอ) แตกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา

คร้ังนี้เปนผูใหญตอนตนขึ้นไป สถานภาพสมรสมีทั้งมีคู และไมมีคู ซึ่งสถานภาพตางๆ เหลานี้สงผล

กระทบตอพฤติกรรรมในการทํางาน  (จุฬาลักษณ ลภาพรรณวิสุทธิ์. 2550: บทคัดยอ) ขณะที่ศศกร 

วุฒิวงศภักดี (2546: บทคัดยอ) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาสถานภาพสมรสที่

ตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารตางกัน  สวนงานวิจัยของฉัตรยา กฤติยาพงศพันธุ (2553: 

105) ที่วิจัยเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกรที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานใน

บริษัท แซนมินาไซซิสเต็มส จํากัด พบวาพนักงานที่มีคูมีพฤติกรรมการทํางานดานแนวโนมการทํางาน

ตอในอนาคตมากกวาพนักงานที่ไมมีคู เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ จารุวรรณ หาดเหมันต (2552: 

บทคัดยอ); สมพัตสร  วงศเจริญ (2550: บทคัดยอ); สุพิชญา อรุณวงษ (2550: 96) และเสาวรส     

คูหาปญญา (2552: บทคัดยอ) ที่พบวาผูที่มีคูมีพฤติกรรมการทํางานโดยรวมดีกวาผูที่ไมมีคู ตรงกัน

ขามกับงานวิจัยของนุจรินทร  แขเล็ก (2550)  ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการทํางาน

ของพนักงานสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  พบวาผูที่ไมมีคูมีพฤติกรรม

การทํางานโดยรวมดีกวาผูที่มีคู    

 จากการศึกษางานวิจัยขางตน  จึงสรุปไดวาสถานภาพสมรสที่แตกตางกันทําให

พฤติกรรมการตั้งใจเรียนตางกัน 
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 3.4.3 ระดับรายได (Income level) 
 มีงานวิจัยหลายงานวิจัยที่พบวาระดับรายได หรือฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองไม

สงผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน (พระชลภัช คุณวีโร. 2552:  82; พระอดิศักดิ์ ยางธิสาร. 

2551:  81; สิรินทิพย สมคิด. 2551: บทคัดยอ; สุพัตรา ผลรัตนไพบูลย. 2550:  บทคัดยอ; สุวรี        

ปนเจริญ. 2549: บทคัดยอ) แตงานวิจัยของกิ่งกาญจน ปานทอง (2545: บทคัดยอ) พบวาผูมีรายได 

สูงมีความสัมพันธทางบวกตอพฤติกรรมการเรียน เชนเดียวกันกับงานวิจัยของเทพิกา  รอดสการ 

(2548 : บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาดนตรีของนักศึกษาวิชาเอก

ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ พบวา นักศึกษาที่มีผูปกครองที่มีฐานะเศรษฐกิจตางกันมี

พฤติกรรมการเรียนวิชาดนตรีโดยรวมแตกตางกัน สําหรับงานวิจัยของดวงนฤมล ประชันคดี และ

มาริศศักร กัลลประวิทธิ์ (2530: 119) ที่วิจัยเรื่องคุณภาพบัณฑิต และปจจัยที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิต 

คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวารายไดของครอบครัวสงผลตอ

คุณภาพบัณฑิต  เชนเดียวกันกับงานวิจัยของอรพินทร  ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ (2531: 95) ที่วิจัย

เร่ืองการศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนสอบคัดเลือก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี  

ปญหาสวนตัว ทัศนคติ และนิสัยในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาโท 

ผลการวิจัยพบวารายไดของครอบครัวสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชนกัน นอกจากนี้งานวิจัยของ 

วรวรรณ  อรามพงศ (2551: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาตัวแปรทางจิตลักษณะและสถานการณที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของสัตวแพทย พบวาผูมีระดับทางเศรษฐกิจสูงจะมี

พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมสูงเชนกัน สวนงานวิจัยที่พบวาผูที่มีรายไดสูงจะมีพฤติกรรมการ

ทํางานและความพึงพอใจในงานสูงกวาผูที่มีรายไดต่ํากวา ไดแกงานวิจัยของจารุวรรณ หาดเหมันต 

(2552: บทคัดยอ); จุฬาลักษณ สถาพรรณวิสุทธิ์ (2550: บทคัดยอ); นุจรินทร  แขเล็ก (2550: 

บทคัดยอ); ศศกร วุฒิวงศภักดี (2546 : บทคัดยอ) และเสาวรส คูหาปญญา (2552: 109)  

 จากการศึกษางานวิจัยขางตน สรุปไดวานักศึกษาที่มีระดับรายไดที่แตกตางกัน มี

พฤติกรรมการตั้งใจเรียนตางกัน 
 3.4.4 เกรดเฉลี่ยสะสม (Grade point average) 

 กูด  ไดใหความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาเปนความรูและทักษะที่เกิดจากการ

เรียนที่พิจารณาจากคะแนนสอบหรือคะแนนที่ไดจากงานที่ผูสอนมอบหมายหรือทั้งสองอยาง  

(อรัญญา  นามแกว. 2538: 49; อางอิงจาก Good. 1973 .pp. 7)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปน

ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียนโดยอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล ตัวที่บงชี้ถึง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจไดมาจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ เชน การสังเกต หรืออาจ

อยูในรูปของเกรดที่ไดมาจากโรงเรียน  หรือไดมาจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่วไป แตที่นิยมใช
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กันทั่วไปมักจะอยูในรูปของเกรดที่ไดจากโรงเรียนเนื่องจากใหผลที่เชื่อถือไดมากกวา (อรพินทร  ชูชม 

และอัจฉรา สุขารมณ. 2531) ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารพบวาเกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน (พระชลภัช คุณวีโร. 2552: 82; ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ  

2540: 114) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร สมหมาย (2549: บทคัดยอ) ที่พบวาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนมีความสัมพันธทางลบกับกับปญหาทางการเรียน แตงานวิจัยของสุพัตรา  ผลรัตนไพบูลย 

(2550: บทคัดยอ) และอาคม  ระดมสุข (2547: บทคัดยอ) กลับพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

 จากการศึกษางานวิจัยสวนใหญขางตน พบวานักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกวา 

มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวานักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 

  จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดขางตน สามารถสรุปไดวาพฤติกรรมการ

ตั้งใจเรียนเปนองคประกอบหลักของการบรรลุจุดมุงหมายในการเรียนการสอน โดยมีปจจัยที่สงผลตอ

พฤติกรรมการตั้งใจเรียนอยูหลายดานดวยกัน ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยไดจัดกลุมตัวแปรตามรูปแบบ

ปฎิสัมพันธนิยม (Interactionism model) ซึ่งกลาวถึงสาเหตุของพฤติกรรมมนุษยไว 3 กลุมสาเหตุ  

(ดุจเดือน พันธุมนาวิน. 2547; อางอิงจาก Magnusson; & Endler. 1977; Tett; & Burnett. 2003) 

ไดแก 1)  ลักษณะสถานการณทางสังคมปจจุบันที่บุคคลกําลังเผชิญอยู เปนสาเหตุที่อยูภายนอกตัว

บุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมในงานวิจัยครั้งนี้ไดแกการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย การสนับ   

สนุนของครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน         

2)  จิตลักษณะเดิม เปนสาเหตุจิตใจภายในตัวบุคคลที่มีการพัฒนาสั่งสมมาตั้งแตวัยเด็ก ซึ่งสงผลตอ

พฤติกรรมของบุคคล มีลักษณะคอนขางคงที่ไมแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณโดยงาย ในงานวิจัยครั้ง

นี้ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน การเห็นคุณคาในตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 3)   

จิตลักษณะตามสถานการณ หรือที่เรียกวาปฎิสัมพันธแบบในตน (Orgaismic interaction) ซึ่งเปนผล

มาจาก ปฎิสัมพันธระหวางจิตลักษณะเดิมของบุคคล ภายใตสถานการณที่บุคคลนั้นกําลังเผชิญอยู 

ทําใหเกิดจิตลักษณะตามสถานการณ ซึ่งเปนจิตลักษณะที่ไวตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ หรือ

อยูภายใตอิทธิพลของสถานการณ ในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ทัศนคติตอสถาบัน และ ความเครียดในการ

เรียน โดยงานวิจัยฉบับนี้ใชลักษณะภูมิหลังของนักศึกษาภาคพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร

ในการแบงกลุมพฤติกรรม 

 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการตั้งใจเรียน ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  กับตัวแปรภูมิหลัง และศึกษาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรจิตลักษณะเดิม ตัวแปรสถานการณ และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ กับ

พฤติกรรมการตั้งใจเรียน  โดยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 1.  กําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 4.  การเก็บรวบรวบขอมูล 

 5.  การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย           

ราชภัฎราชนครินทร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 6,743 คน (ฝายทะเบียนและวัดผล

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร. 2555: สัมภาษณ) 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้  เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ที่มีผลการเรียนแลวอยางนอย       

1 ภาคเรียน  การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชตารางสถิติสําเร็จรูปของ เครจซี่ และมอรแกน 

(Kerjcie & Morgan. 1970: 607-610) ซึ่งจะกําหนดกลุมตัวอยางใหมีจํานวนไมนอยกวา 364 คน  

ดังนั้นผูวิจัยจึงนําขนาดกลุมตัวอยางดังกลาวมาออกแบบวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified random 

sampling) ชั้นภูมิแรกเปนสถานภาพของนักศึกษาภาคพิเศษ แบงเปนกลุมมีคู และกลุมไมมีคู  โดย

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางในแตละชั้นภูมิยอยใหมีสัดสวนที่เทากัน คือ ชั้นภูมิละ 210 คน  ชั้นภูมิที่  2  

เปนเพศของนักศึกษา ไดแก เพศชาย และเพศหญิง ขนาดกลุมตัวอยางกลุมละ 105 คน  ลักษณะการ

แบงชั้นภูมิและจํานวนกลุมตัวอยางในแตละชั้นภูมิมีดังนี้    
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ภาพประกอบ 4  ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

    
       สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 455 ชุดในชวงเดือน

มกราคม 2555 เมื่อนําแบบวัดมาตรวจความสมบูรณพบวามีแบบวัดที่ใชไดเพียง 396 ชุด ดังนั้นในการ

วิจัยครั้งนี้จึงมีกลุมตัวอยางจํานวน 396 คน ซึ่งในการเก็บขอมูลจริงพบวาไมสามารถเก็บขอมูลไดตาม

แผนที่กําหนดไวได เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาเพศชายนอยกวาที่กําหนดไว                                                     
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน  2 ตอน คือ 

 ตอนที่  1 เปนแบบสอบถามขอมูลทางตัวแปรภูมิหลังดานเพศ สถานภาพสมรส เกรดเฉลี่ย

สะสม และระดับรายได   

 ตอนที่  2 เปนแบบวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียน แบบวัดตัวแปรจิตลักษณะเดิม แบบวัด       

ตัวแปรสถานการณ และแบบวัดตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ  ดังนี้ 

  2.1  แบบวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

  2.2  แบบวัดลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน   

  2.3  แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง  

  2.4  แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

  2.5  แบบวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย  

  2.6  แบบวัดการสนับสนุนของครอบครัว  

  2.7  แบบวัดการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา  
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  2.8  แบบวัดสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน    

  2.9  แบบวัดทัศนคติตอสถาบันการศึกษา  

  2.10  แบบวัดความเครียดในการเรียน 

 โดยแบบวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียน แบบวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย  แบบ

วัดการสนับสนุนของครอบครัว แบบวัดการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา แบบวัดสัมพันธภาพระหวาง

นักศึกษากับเพื่อน แบบวัดทัศนคติตอสถาบันการศึกษา และแบบวัดความเครียดในการเรียน ผูวิจัยได

สรางแบบวัดขึ้นเอง แบบวัดทั้งหมดมีรายละเอียดและขั้นตอนการสราง ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลภูมิหลังทั่วไป  
 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ไดแก เพศ    

สถานภาพสมรส ระดับรายได และเกรดเฉลี่ยสะสม เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ รายละเอียดตาม

ภาคผนวก  ก 
 ตอนที่ 2  แบบวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียน แบบวัดตัวแปรจิตลกัษณะเดมิ แบบวัด
ตัวแปรสถานการณ และแบบวัดตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ  ดังนี ้
 2.1  แบบวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 
    ผูวิจัยสรางแบบวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียนขึ้นเอง การสรางขอคําถามเพื่อใชวัด

พฤติกรรมการตั้งใจเรียน ขอคําถามตองครอบคลุมนิยามของพฤติกรรมการตั้งใจเรียน ลักษณะของขอ

คําถามเปนมาตรประเมินคา (Rating scale)  6 ระดับ ตั้งแตมากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย 

นอย และนอยที่สุด จํานวน 21 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบวัดดังกลาวไปใหอาจารยที่ปรึกษาและ

ผูทรงคุณวุฒิอีก 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และภาษาที่ใชให

สอดคลองกับนิยามของพฤติกรรมการตั้งใจเรียน แลวทําการปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนํา

ของผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นนําไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะใกลเคียง

กับกลุมตัวอยางจํานวน 44 คน แลวนําขอมูลมาตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยวิธีการหา

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) การคัดเลือก

ใชเกณฑดังนี้ คาอํานาจจําแนกรายขอหรืออัตราสวนที (t-ratio) ตั้งแต 2.0 ข้ึนไป และมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม คาตั้งแต .20 ข้ึนไป โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 พบวาแบบวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียนจํานวน 21 ขอ ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตาม

เกณฑจํานวน 18 ขอ มีคา Item-total correlation อยูระหวาง .249 ถึง .767 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  alpha 

coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .895 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข) 
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  ตัวอยางขอคําถามแบบวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

ขอความ 

มาก
ที่สุด 

 
(6) 

มาก 
 
 

(5) 

คอน 
ขาง
มาก 
(4) 

คอน 
ขาง
นอย 
(3) 

นอย 
 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 

 
(1) 

(0)ทานเขาเรียนตรงเวลา   

(00)ทานสงงานที่ได รับมอบหมายจาก

อาจารยผูสอนตรงตามกําหนด 

  

(000)ทานสอบถามอาจารยผูสอนทันที 

หากไมเขาใจในเนื้อหาระหวางการเรียน

การสอน 

  

  

  ลักษณะขอคําถามของแบบวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

เนื้อหา 
ขอคําถาม 

ทางบวก ทางลบ 
พฤติกรรมการตั้งใจเรียน ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 

และขอที่ 18  

ขอที่ 11, 13 และขอที่ 14

  

  เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้ 

  ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 6 ถึง 1 จาก “มากที่สุด” ถึง “นอยที่สุด” 

ขอความที่มีความหมายทางลบ จะไดคะแนนตรงกันขาม โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดงวาเปนผูที่มี

พฤติกรรมการตั้งใจเรียนมากกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา 
  2.2 แบบวัดลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน    
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบวัดลักษณะมุงอนาคตและแบบวัดการควบคุมตน ของ           

ยุภาวรรณ ดวงอินตา (2549) คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Conbrach’s  alpha) เทากับ .84 และ .82 

ตามลําดับ มาใชเปนพื้นฐานและปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับกลุมตัวอยาง แบบวัดมีลักษณะเปนมาตร

ประมาณคา (Rating scale) 6 ระดับต้ังแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และ    

ไมจริงเลย จํานวน 27 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบวัดดังกลาวไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษา        
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ภาคพิเศษที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 44 คน แลวนําขอมูลมาตรวจสอบและ

วิเคราะหคุณภาพรายขอดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม     

(Item-total correlation) การคัดเลือกใชเกณฑดังนี้ คาอํานาจจําแนกรายขอหรืออัตราสวนที (t-ratio) 

ตั้งแต 2.0 ข้ึนไปและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total 

correlation) คาตั้งแต .20 ข้ึนไป ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 25 ขอ มีคา Item-total 

correlation อยูระหวาง .355 ถึง .783  จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดย

ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .920 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข) 

 

  ตัวอยางขอคําถามแบบวัดลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน 

ขอความ 

จริง
ที่สุด 

 
(6) 

จริง 
 
 

(5) 

คอน 
ขาง
จริง 
(4) 

คอน 
ขางไม
จริง 
(3) 

ไมจริง 
 
 

(2) 

ไมจริง
เลย 

 
(1) 

ลักษณะมุงอนาคต 
(0)การวางแผนการทํารายงานสงอาจารย

เปนการเสียเวลา เมื่อใกลสงคอยทําก็ได 

  

(00)ทานไมจําเปนตองวางแผนเกี่ยวกับ

อาชีพ เพราะอนาคตเปนสิ่งไมแนนอน 

  

(000)เมื่อเดินทางไปทองเที่ยวทานมัก 

“ไปตายเอาดาบหนา มากกวาจองที่พัก

ลวงหนา”  

  

การควบคุมตน 
 (0000)เมื่อเร่ิมทํางานชิ้นใหญๆ  ทานมัก

กําหนดเปาหมายเปนขั้นๆ  

  

 (00000)หลังจากทํางานในสวนยอยๆ 

สําเร็จ ทานก็เตรียมวางแผนทํางานตาม

เปาหมายในขั้นตอไป  

  

 (000000)เมื่อรูตัววาทํางานชา ทานจะรีบ

ทํางานทันทีที่ไดรับมอบหมาย  
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 ลักษณะขอคําถามของแบบวัดลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน 

เนื้อหา 
ขอคําถาม 

ทางบวก ทางลบ 
ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน ขอที่ 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 19, 20, 21, 

23, 24 และขอที่ 25 

ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 18 และขอที่ 22  

   

  เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้ 

  ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 6 ถึง 1 จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

ขอความที่มีความหมายทางลบ จะไดคะแนนตรงกันขาม โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดงวาเปนผูที่มี

ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนมากกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา 
  2.3 แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง    
 ผูวิจัยไดนําแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง ของวัฒนา พาผล (2551) คาสัมประสิทธิ์

ความเชื่อมั่น (Conbrach’s alpha) เทากับ .939 มาใชเปนพื้นฐานและปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับ

กลุมตัวอยาง ลักษณะของแบบวัดเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง  

คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย จํานวน 16 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบวัดดังกลาวไปทดลองใช  

(Try out) กับนักศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 44 คน แลวนําขอมูลมา

ตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ

กับคะแนนรวม (Item-total correlation) การคัดเลือกใชเกณฑดังนี้ คาอํานาจจําแนกรายขอหรือ

อัตราสวนที (t-ratio) ตั้งแต 2.0 ข้ึนไปและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน

รวม (Item-total correlation) คาตั้งแต .20 ข้ึนไป ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 10 ขอ มี

คา Item-total correlation อยูระหวาง .352 ถึง .677 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ

วัดทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  alpha coefficient) ไดคา

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .830 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข) 
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  ตัวอยางขอคําถามในมาตรวัดการเห็นคุณคาในตนเอง 

ขอความ 

จริง
ที่สุด 

 
 

(6) 

จริง 
 
 
 

(5) 

คอน 
ขาง
จริง 

 
(4) 

คอน 
ขาง
ไม
จริง 
(3) 

ไม
จริง 

 
 

(2) 

ไม
จริง
เลย 

 
(1) 

 (0)ทานรูสึกภูมิใจในตนเองกับการเปนที่

ยอมรับของเพื่อนรวมหองเรียน   

  

 (00)เมื่อทานแสดงความคิดเห็นในการทํา

กิจกรรมกลุมมักได รับการยอมรับจาก

เพื่อนๆ   

  

 (000)ทานรูสึกวาผลการเรียนของตนดีพอ   

  

  ลักษณะขอคําถามของแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง 

เนื้อหา 
ขอคําถาม 

ทางบวก ทางลบ 
การเห็นคุณคาในตนเอง   ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9  และขอที่  10 

- 

  

  เกณฑการใหคะแนนมาตรวัดการเห็นคุณคาในตนเองมีดังตอไปนี้ 

  ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 6 ถึง 1 จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย”  

โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดงวามีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา 
  2.4 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์    
 ผูวิจัยไดนําแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของพิณกาน ภัทเศรษฐ (2551) ชนิดขั้วเดียว     

คาความเชื่อมั่น คํานวณดวยสูตร rF-R ของเฟลต-ราชู เทากับ .90 มาใชเปนพื้นฐานและปรับเนื้อหาให

สอดคลองกับกลุมตัวอยาง ลักษณะของแบบวัดเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแตจริงที่สุด จริง  

คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย จํานวน 18 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบวัดดังกลาวไป

ทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 44 คน แลว

นําขอมูลมาตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
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คะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) การคัดเลือกใชเกณฑดังนี้ คาอํานาจจําแนก

รายขอหรืออัตราสวนที (t-ratio) ตั้งแต 2.0 ข้ึนไปและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนราย

ขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) คาตั้งแต .20 ข้ึนไป ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑ

จํานวน 15 ขอ มีคา Item-total correlation อยูระหวาง .509 ถึง .816 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .934 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข) 

 

   ตัวอยางขอคําถามแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

ขอความ 

จริง
ที่สุด 

 
 

(6) 

จริง 
 
 
 

(5) 

คอน 
ขาง
จริง 

 
(4) 

คอน 
ขาง
ไม
จริง 
(3) 

ไม
จริง 

 
 

(2) 

ไม
จริง
เลย 

 
(1) 

 (0)ทานใฝฝนที่จะศึกษาตอในระดับสูง

ตอไป 

  

 (00)ทานทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย

อยางกระตือรือรน 

  

 (000)ทานตัดสินใจเลือกแผนการเรียน

ดวยตนเอง 

  

 

  ลักษณะขอคําถามของแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

เนื้อหา 
ขอคําถาม 

ทางบวก ทางลบ 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

และขอที่ 15 

- 

 

  เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้ 

  ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 6 ถึง 1 จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดงวาเปนผูที่มีแรงจูงใจใผสัมฤทธิ์มากกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา 
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  2.5  แบบวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย     
 ผูวิจัยสรางแบบวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารยข้ึนเอง การสรางขอคําถามเพื่อ

ใชวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย ขอคําถามจะตองครอบคลุมนิยามของการรับรูพฤติกรรม

การสอนของอาจารย ลักษณะของขอคําถามเปนมาตรประเมินคา (Rating scale) 6 ระดับตั้งแต    

เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวย คอนขางเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยเลย   

จํานวน 15 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบวัดดังกลาวไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิอีก 3 คน

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และภาษาที่ใชใหสอดคลองกับนิยามของการ

รับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย แลวทําการปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนําของ

ผูทรงคุณวุฒิ  หลังจากนั้นนําไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะใกลเคียงกับ

กลุมตัวอยาง จํานวน 44 คน นําขอมูลมาตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยวิธีการหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) การคัดเลือกใช

เกณฑดังนี้ คาอํานาจจําแนกรายขอหรืออัตราสวนที (t-ratio) ตั้งแต 2.0 ขึ้นไปและมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) คาตั้งแต .20 ข้ึนไป โดย

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 14 ขอ มีคา 

Item-total correlation อยูระหวาง .450 ถึง .862 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัด

ทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  alpha coefficient) ไดคา

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .945 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข) 

  ตัวอยางขอคําถามแบบวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย    

ขอความ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

 
(6) 

เห็น
ดวย 

 
 
 

(5) 

คอน 
ขาง
เห็น
ดวย 

 
(4) 

คอน 
ขาง
ไม
เห็น
ดวย 
(3) 

ไม
เห็น
ดวย 

 
 

(2) 

ไม
เห็น
ดวย
เลย 

 
(1) 

(0)อาจารยมีการเตรียมการสอนมาเปน

อยางดี 

  

(00)อาจารยมีความพยายามที่จะสอน 

หรือใชวิธีการสอนใหมๆ เพื่อสรางความ

เขาใจ 

  

(000)อาจารยใชส่ือการสอนเหมาะสมกับ

เนื้อหาการเรียนการสอน 
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    ลักษณะของแบบวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย 

เนื้อหา 
ขอคําถาม 

ทางบวก ทางลบ 
การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 และขอที่ 

14  

ขอที่  13 

   

  เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้ 

  ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 6 ถึง 1 จาก “เห็นดวยมากที่สุด” ถึง     

“ไมเห็นดวยเลย” ขอความที่มีความหมายทางลบ จะไดคะแนนตรงกันขาม โดยผูมีคะแนนสูงกวา 

แสดงวาเปนผูที่มีการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารยที่ดีมากกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา 
  2.6 แบบวัดการสนับสนุนของครอบครัว 
 ผูวิจัยสรางแบบวัดการสนับสนุนของครอบครัวขึ้นเอง การสรางขอคําถามเพื่อใชวัดการ

สนับสนุนของครอบครัวขอคําถามจะตองครอบคลุมนิยามของการสนับสนุนของครอบครัว ลักษณะ

ของขอคําถามเปนมาตรประเมินคา (Rating scale) 6 ระดับ ตั้งแตจริงที่สุด จริง คอนขางจริง  คอนขาง

ไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย จํานวน 15 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบวัดดังกลาวไปใหอาจารยที่ปรึกษา

และผูทรงคุณวุฒิอีก 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และภาษาที่ใชให

สอดคลองกับนิยามของการสนับสนุนของครอบครัว แลวทําการปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนํา

ของผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นนําไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะใกลเคียง

กับกลุมตัวอยาง จํานวน 44 คน แลวนําขอมูลมาตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยวิธีการหา

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) การคัดเลือก

ใชเกณฑดังนี้ คาอํานาจจําแนกรายขอหรืออัตราสวนที (t-ratio) ตั้งแต 2.0 ข้ึนไปและมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) คาตั้งแต .20 ขึ้นไป โดย

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 10 ขอ มีคา 

Item-total correlation อยูระหวาง .407 ถึง .755 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัด

ทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคา

สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .852 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข) 
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  ตัวอยางขอคําถามแบบวัดการสนับสนุนของครอบครัว 

ขอความ 

จริง
ที่สุด 

 
 

(6) 

จริง 
 
 
 

(5) 

คอน 
ขาง
จริง 

 
(4) 

คอน 
ขาง
ไม
จริง 
(3) 

ไม
จริง 

 
 

(2) 

ไม
จริง
เลย 

 
(1) 

(0)สมาชิกในครอบครัวไมเคยสอบถามผล

การเรียนของทาน 

  

(00)สมาชิกในครอบครัวช วยแนะนํา

วิธีการเรียนที่ไดผลดี 

  

(000)สมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุน

ดานขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการเรียน

ของทาน 

  

  

  ลักษณะของแบบวัดการสนับสนุนของครอบครัว 

เนื้อหา 
ขอคําถาม 

ทางบวก ทางลบ 
การสนับสนุนทางครอบครัว ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

และขอที่ 10  

ขอที่  1   

   

  เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้ 

  ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 6 ถึง 1 จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

ขอความที่มีความหมายทางลบ จะไดคะแนนตรงกันขาม โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดงวาเปนผูที่ไดรับ

การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวมากกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา 
  2.7 แบบวัดการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา             
 ผูวิจัยสรางแบบวัดการสนับสนุนของผูบังคับบัญชาข้ึนเอง การสรางขอคําถามเพื่อใชวัด

การสนับสนุนของผูบังคับบัญชาขอคําถามจะตองครอบคลุมนิยามของการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา 

ลักษณะของขอคําถามเปนมาตรประเมินคา (Rating scale)  6 ระดับ ตั้งแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง 

คอนขางไมจริง  ไมจริง และไมจริงเลย จํานวน 17 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบวัดดังกลาวไปใหอาจารยที่

ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิอีก 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และภาษาที่
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ใชใหสอดคลองกับนิยามของการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา แลวทําการปรับปรุงแกไขขอคําถามตาม

คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ  หลังจากนั้นนําไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 44 คน แลวนําขอมูลมาตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพรายขอดวย

วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) การ

คัดเลือกใชเกณฑดังนี้ คาอํานาจจําแนกรายขอหรืออัตราสวนที (t-ratio) ตั้งแต 2.0 ข้ึนไปและมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) คาตั้งแต .20 

ข้ึนไป โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 14 

ขอ มีคา Item-Total correlation อยูระหวาง .458 ถึง .789 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 

ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได

คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .912 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข) 

 

  ตัวอยางขอคําถามแบบวัดการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา 

ขอความ 

จริง
ที่สุด 

 
 

(6) 

จริง 
 
 
 

(5) 

คอน 
ขาง
จริง 

 
(4) 

คอน 
ขาง
ไม
จริง 
(3) 

ไม
จริง 

 
 

(2) 

ไม
จริง
เลย 

 
(1) 

(0)ผูบังคับบัญชาของทานใหการชวยเหลือ

เร่ืองการใหเลกิงานกอนเวลาเพื่อใหทานได

เดินทางมาเรียน หรือทํากิจกรรมทางการ

เรียน  

  

(00)ผูบังคับบัญชาของทานเนนการบริหาร

บุคลากรในหนวยงานดวยมิตรภาพ การ

ยอมรับนับถือ และความไววางใจกนั 

  

(000)ทานสามารถปรึกษาเรื่องสวนตวักับ

ผูบังคับบัญชาได 
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  ลักษณะของแบบวัดการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา 

เนื้อหา 
ขอคําถาม 

ทางบวก ทางลบ 
การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ขอที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13 และ

ขอที่ 14 

- 

 

  เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้ 

  ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 6 ถึง 1 จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดงวาเปนผูที่มีการสนับสนุนทางสังคมของผูบังคับบัญชามากกวาผูที่มี

คะแนนต่ํากวา 
  2.8 แบบวัดสมัพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน     
 ผูวิจัยสรางแบบวัดสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อนขึ้นเอง การสรางขอคําถามเพื่อ

ใชวัดสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อนขอคําถามจะตองครอบคลุมนิยามของสัมพันธภาพ

ระหวางนักศึกษากับเพื่อน ลักษณะของขอคําถามเปนมาตรประเมินคา (Rating scale) 6 ระดับ ตั้งแต  

จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง และไมจริงเลย จํานวน 15 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบ

วัดดังกลาวไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิอีก 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

(Content validity) และภาษาที่ใชใหสอดคลองกับนิยามของสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน 

แลวทําการปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นนําไปทดลองใช     

(Try out) กับนักศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 44 คน นําขอมูลมา

ตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ

กับคะแนนรวม (Item-total correlation) การคัดเลือกใชเกณฑดังนี้ คาอํานาจจําแนกรายขอหรือ

อัตราสวนที (t-ratio) ตั้งแต 2.0 ข้ึนไปและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน

รวม (Item-total correlation) คาตั้งแต .20 ข้ึนไป โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได

ขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 12 ขอ มีคา Item-total correlation อยูระหวาง .356 ถึง .654  

จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ       

ครอนบาค (Cronbach’s  alpha coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 

.832 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข) 
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  ตัวอยางขอคําถามแบบวัดสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน     

ขอความ 

จริง
ที่สุด 

 
(6) 

จริง 
 
 

(5) 

คอน 
ขาง
จริง 
(4) 

คอน 
ขางไม
จริง 
(3) 

ไมจริง 
 
 

(2) 

ไมจริง
เลย 

 
(1) 

(0)ทานสามารถทํางานรวมกับกลุม

เพื่อนรวมหองเรียนไดดี   

  

(00)ทานไมมีเพื่อนสนิทที่เรียนดวยกัน   

(000)เพื่อนรวมหองเรียนมักไมใหความ

รวมมือในการทํางานกลุม 

  

 

  ลักษณะของแบบวัดสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน 

เนื้อหา 
ขอคําถาม 

ทางบวก ทางลบ 
สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน ขอที่  1, 6, 7, 8, 9, 11 

และขอที่ 12 

ขอที่  2, 3, 4, 5,  และขอที่ 

10    

   

  เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้ 

  ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 6 ถึง 1 จาก “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” 

ขอความที่มีความหมายทางลบ จะไดคะแนนตรงกันขาม โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดงวาเปนผูที่มี

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อนมากกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา 
  2.9 แบบวัดทัศนคติตอสถาบันการศึกษา   
 ผูวิจัยสรางแบบวัดทัศนคติตอสถาบันการศึกษาขึ้นเอง การสรางขอคําถามเพื่อใชวัด

ทัศนคติตอสถาบันการศึกษาขอคําถามจะตองครอบคลุมนิยามของทัศนคติตอสถาบันการศึกษา 

ลักษณะของขอคําถามเปนมาตรประเมินคา (Rating scale) 6 ระดับ ตั้งแต เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวย 

คอนขางเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยเลย จํานวน 21 ขอ โดยผูวิจัยไดนํา

แบบวัดดังกลาวไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิอีก 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

(Content validity) และภาษาที่ใชใหสอดคลองกับนิยามของทัศนคติตอสถาบันการศึกษา แลวทําการ

ปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ  หลังจากนั้นนําไปทดลองใช (Try out) กับ
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นักศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 44 คน แลวนําขอมูลมาตรวจสอบ

และวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน

รวม (Item-total correlation) การคัดเลือกใชเกณฑดังนี้ คาอํานาจจําแนกรายขอหรืออัตราสวน

ที (t-ratio) ตั้งแต 2.0 ขึ้นไปและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 

(Item-total correlation) คาตั้งแต .20 ข้ึนไป โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดขอ

คําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 21 ขอ มีคา Item-total correlation อยูระหวาง .333 ถึง .806  

จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .923 

(รายละเอียดดูในภาคผนวก ข) 

 

  ตัวอยางขอคําถามแบบวัดทัศนคติตอสถาบันการศึกษา  

ขอความ 

เห็น
ดวย
ที่สุด 

 
(6) 

เห็น
ดวย 

 
 

(5) 

คอน 
ขาง
เห็น
ดวย 
(4) 

คอน 
ขางไม
เห็น
ดวย 
(3) 

ไม
เห็น
ดวย 

 
(2) 

ไม
เห็น
ดวย
เลย 
(1) 

(0)ทานคิดวาสถาบันการศึกษาแหงนี้จะ

สรางชื่อเสียงใหกับทาน  

  

(00)ทานเชื่อวาเมื่อจบการศึกษาจากที่นี่

แลว จะเขาสูตลาดแรงงานไดงายกวาจบ

จากที่อ่ืน 

  

(000)ทานรูสึกพอใจตออาคารสถานที่วา

มีความเหมาะสมตอการศึกษาเลาเรียน 
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  ลักษณะของแบบวัดทัศนคติกับสถาบันการศึกษา 

เนื้อหา 
ขอคําถาม 

ทางบวก ทางลบ 
ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 19, 20 และขอที่ 

21 

ขอที่ 15 

   

  เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้ 

  ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน 6 ถึง 1 จาก “เห็นดวยมากที่สุด” ถึง     

“ไมเห็นดวยเลย” ขอความที่มีความหมายทางลบจะไดคะแนนตรงกันขาม โดยผูมีคะแนนสูงกวา แสดง

วาเปนผูที่มีทัศนคติกับสถาบันการศึกษาทางดานบวกมากกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา 
  2.10 แบบวัดความเครียดในการเรียน  
 ผูวิจัยสรางแบบวัดความเครียดในการเรียนขึ้นเอง การสรางขอคําถามเพื่อใชวัด

ความเครียดในการเรียนขอคําถามจะตองครอบคลุมนิยามของความเครียดในการเรียน ลักษณะของ

ขอคําถามเปนมาตรประเมินคา (Rating scale) 6 ระดับต้ังแต จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไม

จริง  ไมจริง ไมจริงเลย จํานวน 18 ขอ โดยผูวิจัยไดนําแบบวัดดังกลาวไปใหอาจารยที่ปรึกษาและ

ผูทรงคุณวุฒิอีก 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) และภาษาที่ใชให

สอดคลองกับนิยามของความเครียดในการเรียน แลวทําการปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนํา

ของผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นนําไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษาภาคพิเศษที่มีลักษณะใกลเคียง

กับกลุมตัวอยางจํานวน 44 คน แลวนําขอมูลมาตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพรายขอดวยวิธีการหา

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) การคัดเลือก

ใชเกณฑดังนี้ คาอํานาจจําแนกรายขอหรืออัตราสวนที (t-ratio) ตั้งแต 2.0 ข้ึนไปและมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) คาตั้งแต .20 ข้ึนไป โดย

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดขอคําถามที่มีคุณภาพตามเกณฑจํานวน 15 ขอ มีคา 

Item - total correlation อยูระหวาง .274 ถึง .737 จากนั้นหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบวัดทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได

คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ  .894 (รายละเอียดดูในภาคผนวก ข) 
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  ตัวอยางขอคําถามแบบวัดความเครียดในการเรียน     

ขอความ 

จริง
ที่สุด 

 
(6) 

จริง 
 
 

(5) 

คอน 
ขาง
จริง 
(4) 

คอน 
ขางไม
จริง 
(3) 

ไมจริง 
 
 

(2) 

ไมจริง
เลย 

 
(1) 

(0)ทานวิตกกังวลในการอภิปรายหนาชั้น

เรียนเปนอันมาก 

  

(00)ทานมีความกังวลทุกครั้งเมื่อตองมา

เขาเรียน 

  

000)ทานไมคอยมีสมาธิกับการเรียน   

  

  ลักษณะของแบบวัดความเครียดในการเรียน 

เนื้อหา 
ขอคําถาม 

ทางบวก ทางลบ 
ความเครียดในการเรียน ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14 

และขอที่ 15  

- 

 

 เกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้ 

 ขอความที่มีความหมายทางบวก จะไดคะแนน  6 ถึง 1 จาก “จริง” ถึง “ไมจริงเลย”   โดยผูมี

คะแนนสูงกวา แสดงวาเปนผูที่มีความเครียดในการเรียนมากกวาผูที่มีคะแนนต่ํากวา 

 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. นําแบบวัดตรวจสอบหาความเที่ยงตรง(Validity) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมดาน

เนื้อหา โดยนําเสนออาจารยผูควบคุมสารนิพนธและผูทรงคุณวุฒิ 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เนื้อหาแลวทําการปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ และคัดเลือกขอคําถามที่มี

คา  IOC ตั้งแต 2/3  ข้ึนไป 

 2. นําแบบวัดที่ปรับปรุงแกไขจนสมบูรณแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน  44 คน  

นําผลที่ไดไปวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination power) ของขอคําถามเปนรายขอ ดวย



79 
 
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total correlation) การ

คัดเลือกเปนขอคําถามในการวิจัยใชเกณฑดังนี้ คาอํานาจจําแนกรายขอหรืออัตราสวนที (t-ratio) 

ตั้งแต 2.0 ขึ้นไปและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item-total 

correlation) คาตั้งแต .20 ข้ึนไป โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 3. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดแตละฉบับ โดยวิเคราะหความคงที่ภายใน 

(Internal consistency) ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)    

 
การเก็บรวบรวบขอมูล 
 1. ติดตอขออนุมัติหนังสือ จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคในการทําวิจัย และขออนุญาติเก็บขอมูล 

 2. ชี้แจงวัตถุประสงคในการทําวิจัยใหนักศึกษาภาคพิเศษรับทราบ และขอความรวมมือใน

การตอบแบบวัด หากนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับขอคําถามก็จะอธิบายเพิ่มเติม 

     3. ดําเนินการเก็บขอมูล โดยการแจกแบบวัดใหกับนักศึกษาภาคพิเศษประเมินตนเอง เมื่อ
กลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามเสร็จ ผูวิจัยจะตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง หากพบวา

ขอมูลไมสมบูรณก็จะใหกรอกแบบวัดเพิ่มเติมใหครบ ซึ่งใชเวลาในการเก็บขอมูลในเดือนมกราคม พ.ศ.

2555 

 
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง มาตรวจใหคะแนน แลวนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใช

สถิติดังนี้ 

 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

 2. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานไดแก การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย t-test การวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD (Least 

Significant Difference) การทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product 

moment correlation coefficient) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

ทั้งชนิดโดยรวม (Enter) และเปนขั้น (Stepwise) 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย และแบง

การนําเสนอออกเปน 4 สวน ตามลําดับ ดังนี้ 

 สวนที่  1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแก เพศ สถานภาพ

สมรส ระดับรายได และเกรดเฉลี่ยสะสม 

 สวนที่  2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เมื่อจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแก  เพศ  สถานภาพสมรส  ระดับ

รายได และเกรดเฉลี่ยสะสม    

 สวนที่  3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรกับตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุม

ตน การเห็นคุณคาในตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวแปรสถานการณ ไดแก การรับรูพฤติกรรมการ

สอนของอาจารย การสนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพ

ระหวางนักศึกษากับเพื่อน และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอสถาบันการ 

ศึกษา และความเครียดในการเรียน 

 สวนที่  4  ผลการวิเคราะหความสามารถในการทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษา

ภาคพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรในกลุมรวมและเมื่อจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแก  

เพศ สถานภาพสมรส เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับรายได โดยใชตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะ

มุงอนาคตและการควบคุมตน การเห็นคุณคาในตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวแปรสถานการณ 

ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย การสนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับ 

บัญชา และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก 

ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา และความเครียดในการเรียน 

  

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 สวนที่  1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแก 

เพศ สถานภาพสมรส ระดับรายได และเกรดเฉลี่ยสะสม โดยหาคารอยละ ปรากฎผลดังตารางที่ 1 
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ตาราง 1  คารอยละของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จําแนกตามตัวแปรเพศ        

       สถานภาพสมรส ระดับรายได และเกรดเฉลี่ยสะสม  

 

               ตัวแปรภูมิหลัง จํานวน รอยละ

1. เพศ   

 ชาย 93 23.5

 หญิง 303 76.5

2.  สถานภาพสมรส  

 มีคู (แตงงานอยูกับสามหีรือภรรยา หรือใชชีวิตรวมกนัแบบ

สามีภรรยา) 

128 32.3

 ไมมีคู (โสด หมาย หยา แยกกันอยูกับคูสมรส) 268 67.7

3.  ระดับรายได  

 รายไดต่ํา (ต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน) 224 56.6

 รายไดปานกลาง (ตัง้แต 10,001-15,000 บาทตอเดือน) 119 30.1

 รายไดสูง (มากกวา 15,000 บาทตอเดือน) 53 13.4

4.  เกรดเฉลี่ยสะสม  

 เกรดเฉลี่ยสะสมต่ํา (ต่ํากวา 2.50) 112 28.3

 เกรดเฉลี่ยสะสมปานกลาง (2.51-3.00) 192 48.5

 เกรดเฉลี่ยสะสมสูง (มากกวา 3.00) 92 23.2

  396 100.0

 

   จากตาราง 1 นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ 76.5 และ

เปนเพศชาย 93 คน คิดเปนรอยละ 23.5  สวนใหญไมมีคู จํานวน  268 คนคิดเปนรอยละ  67.7 และ 

มีคู 128 คนคิดเปนรอยละ 32.3 นักศึกษาสวนใหญมีระดับรายไดต่ํา จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 

56.6 รองลงมามีรายไดปานกลาง จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 30.1 และมีระดับรายไดสูง จํานวน 

53 คน คิดเปนรอยละ 13.4 ดานเกรดเฉลี่ยสะสมพบวานักศึกษาสวนใหญมีเกรดเฉลี่ยสะสม        

ปานกลาง จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.5 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํา จํานวน 112 คน 

คิดเปนรอยละ 28.3 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูง จํานวน 92 คนคิดเปนรอยละ 23.2  
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 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับ

รายได และเกรดเฉลี่ยสะสม โดยใชสถิติที (t-test) และผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-way ANOVA) เมื่อทดสอบวาคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการตั้งใจเรียนคูใดที่แตกตางกัน ผูวิจัยจึง

นําผลการวิเคราะหไปตรวจสอบหาคาความแตกตางรายคู โดยใชวิธี Least Significant Difference 

(LSD) ปรากฎผลดังตารางที่ 2-5 

 

ตาราง  2  ผลการเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวทิยาลยัราชภัฏ  

     ราชนครินทร จําแนกตามตวัแปรเพศ และสถานภาพสมรส 

 

  

** P < .01 

 

หมายเหตุ n แทน จํานวนของนักศึกษาภาคพิเศษ 

  M แทน คาเฉลี่ยพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ  

  S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

  t แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงแบบที (t-test) 

 

 จากตาราง  2 พบวา นักศึกษาภาคพิเศษเพศหญิงมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไมแตกตาง

จากนักศึกษาเพศชาย ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 

 และผลการวิจัยพบวา นักศึกษาภาคพิเศษที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ

ตั้งใจเรียนตางกัน โดยที่นักศึกษาภาคพิเศษที่มีคูมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวานักศึกษาที่ไมมีคู 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 

 

        ตัวแปรภูมิหลัง                                              n  M  S.D.  t  

เพศ  

 ชาย 93 4.108 .573 .790

 หญิง 303 4.158 .517 

สถานภาพสมรส  

 มีคู  128 4.312 .493 4.410**

 ไมมีคู  268 4.067 .530 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จําแนกตามระดับรายได และเกรดเฉลี่ยสะสม 

 

    แหลงความแปรปรวน                            df  SS MS F

รายได  

          ระหวางกลุม 2 5.137 2.569 9.514**

          ภายในกลุม 393 106.098 .270 

          รวม 395 111.235  

เกรดเฉลี่ยสะสม  

          ระหวางกลุม 2 10.777 5.389 21.081**

          ภายในกลุม 393 100.458 .256 

          รวม 395 111.235  
   

** P < .01 
 

หมายเหตุ df แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ 

  SS แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง 

  MS แทน คาเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง 

  F แทน คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหการแจกแจงแบบเอฟ 

 

 จากตาราง 3 พบวานักศึกษาภาคพิเศษที่มีระดับรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตั้งใจ

เรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 และ

เมื่อเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี LSD ปรากฎผลดังตาราง 4 

 และผลการวิจัยพบวา นักศึกษาภาคพิเศษที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกวา มีพฤติกรรมการตั้งใจ

เรียนสูงกวานักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยนี้

สอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4 และเมื่อเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี LSD ปรากฎผลดังตาราง 5 
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ตาราง  4 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการตั้งใจเรยีนของนักศึกษาภาคพเิศษที่มีระดับรายได

 แตกตางกนัเปนรายคูดวยวิธ ีLSD 

 

ระดับรายได  สูง
(มากกวา  15,000

บาทตอเดือน) 

ปานกลาง 
(10,001-15,000 

บาทตอเดือน) 

ต่ํา
(ต่ํากวา  10,000 

บาทตอเดือน) 

 M (4.325) (4.251) (4.048)

สูง (4.325) - .074 .276*

ปานกลาง (4.251) - .202*

ต่ํา (4.048) - 

   
* P < .05 

 

 จากตาราง 4 พบวานักศึกษาภาคพิเศษที่มีรายไดสูงมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวา

นักศึกษาภาคพิเศษที่มีรายไดต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาภาคพิเศษที่มี

รายไดปานกลางมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวานักศึกษาภาคพิเศษที่มีรายไดต่ํา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 แตนักศึกษาภาคพิเศษที่มีรายไดสูงกับรายไดปานกลางมีพฤติกรรมการตั้งใจ
เรียนไมตางกัน 
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ตาราง  5 การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการตั้งใจเรยีนของนักศึกษาภาคพเิศษที่มีเกรดเฉลี่ย

 สะสมแตกตางกนัเปนรายคูดวยวิธ ีLSD 

 

เกรดเฉลี่ยสะสม  สูง
(มากกวา  3.00)

ปานกลาง 
(2.51 -  3.00) 

ต่ํา
(ต่ํากวา  2.50)

 M (4.363) (4.180) (3.910)

สูง (4.363) - .183* .453*

ปานกลาง (4.180) - .270*

ต่ํา (3.910) - 

   

* P < .05 
 

 จากตาราง 5 พบวานักศึกษาภาคพิเศษที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูง

กวานักศึกษาภาคพิเศษที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมปานกลางและเกรดเฉลี่ยสะสมต่ําอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาภาคพิเศษที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมปานกลางมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูง

กวานักศึกษาภาคพิเศษที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนกัน  
 
 สวนที่  3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาค

พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรกับตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการ

ควบคุมตน การเห็นคุณคาในตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวแปรสถานการณ ไดแก การรับรู

พฤติกรรมการสอนของอาจารย การสนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และ

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอ

สถาบันการศึกษา และความเครียดในการเรียน ปรากฎผลดังตาราง 6 
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ตาราง 6 คาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรจิตลกัษณะเดิม ตัวแปรสถานการณ และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของ

 นักศึกษาภาคพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 

ตัวแปร beh fo se am pc fam em fre att st

beh 1 .463** .458** .567** .399** .206** .146** .316** .436** -.252**

fo 1 .536** .541** .405** .277** .152** .443** .458** -.402**

se  1 .659** .452** .491** .312** .402** .492** -.182**

am  1 .478** .422** .263** .393** .547** -.157**

pc  1 .378** .309** .413** .644** -.289**

fam  1 .360** .275** .393** -.092*

em   1 .183** .359** 0.32

fre   1 .478** -.471**

att   1 -.251**

st   1
   

n = 396,   ** P < .01,   *P < .05 
 

หมายเหตุ   beh   หมายถึง  พฤติกรรมการตั้งใจเรียน fo     หมายถึง  ลักณะมุงอนาคตและการควบคุมตน   se    หมายถึง  การเห็นคุณคาในตนเอง 

  am   หมายถึง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ pc    หมายถึง  การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย    fam  หมายถึง การสนับสนุนของครอบครัว 

  em   หมายถึง  การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา fre    หมายถึง  สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน  att    หมายถึง ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา 

    st     หมายถึง  ความเครียดในการเรียน 
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 จากตาราง  6 พบวา ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน การ

เห็นคุณคาในตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ  5 

 สําหรับตัวแปรสถานการณ ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย การสนับสนุนของ

ครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน มีความสัมพันธ

ทางบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ  6 

 และพบวาตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ  ไดแก  ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา  มี

ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนตัวแปร

ความเครียดในการเรียนมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ  7 

 

 สวนที่  4  ผลการวเิคราะหความสามารถในการทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาค

พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรในกลุมรวมและเมื่อจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแก  เพศ 

สถานภาพสมรส เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับรายได  โดยใชตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุง

อนาคตและการควบคุมตน การเห็นคุณคาในตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวแปรสถานการณ ไดแก  

การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย การสนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และ

สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอ

สถาบันการศึกษา และความเครียดในการเรียน โดยใชการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

ทั้งชนิดโดยรวม (Enter) และเปนขั้น (Stepwise) ปรากฏผลดังภาพ  5  
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ภาพประกอบ  5   แสดงรอยละของการทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ      

        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรชนิดโดยรวม (Enter) 

 
 
 
 
 
 

 - ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน

 - การเห็นคุณคาในตนเอง

 - แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

 - การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย  - ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา

 - การสนับสนุนของครอบครัว  - ความเครียดในการเรียน

 - การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา

 - สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน  

  เพศ  สถานภาพสมรส  เกรดเฉล่ียสะสม 

ตัวแปรจิตลักษณะเดิม

พฤติกรรมการต้ังใจเรียน

ตัวแปรสถานการณ ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ

ตัวแปรภูมิหลัง

  และระดับรายได

36.0%

38.2%

39.3% 21.1%

18.8%
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 จากภาพประกอบ 5  พบวาตัวแปรจิตลักษณะเดิม  ตัวแปรสถานการณ และตัวแปรจิต

ลักษณะตามสถานการณ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนชนิดโดยรวม (Enter)  ไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดรอยละ 39.3      

 เมื่อแยกแตละกลุมตัวแปรพบวา กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม  ที่ประกอบไปดวยตัวแปรลักษณะ

มุงอนาคตและการควบคุมตน  การเห็นคุณคาในตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  สามารถรวมกันทํานาย

พฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดรอยละ 36.0    

 กลุมตัวแปรสถานการณ  ที่ประกอบไปดวยตัวแปรการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย การ

สนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน 

สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดรอยละ 18.8  

 และกลุม ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ  ที่ประกอบไปดวย  ตัวแปรทัศนคติตอ

สถาบันการศึกษา และความเครียดในการเรียน สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดรอยละ 

21.1 ซึ่งผลการวิเคราะหทั้งหมดนี้เปนไปตามสมมติฐานขอ 8 

 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความสามารถในการทํานาย เพื่อหาตัวทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

ของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยใชตัวแปรจิตลักษณะเดิม ตัวแปร

สถานการณ และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณในกลุมรวม  และเมื่อจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง  

ไดแก เพศ สถานภาพสมรส  เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับรายได ปรากฎผลดังตาราง  7 
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ตาราง 7  ผลการทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนในกลุมตัวแปรยอย เมื่อจําแนกตามตัวแปรเพศ สถานภาพสมรส เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับรายได   

 
จําแนกตาม

ตัวแปร 

ภูมิหลัง 

จํานวนคน 

ตัวแปรจิตลักษณะเดิม
(1 -3) 

ตัวแปรสถานการณ
(4 – 7) 

ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ
(8-9) 

ตัวแปรทั้งหมด
(1-9) 

R2 % ตัวทํานาย β R2 % ตัวทํานาย β R2 % ตัวทํานาย β R2% ตัวทํานาย β
รวม 396 35.6 3, 1 .447, .222 18.7 4, 7 .324,  .182 21.1 8, 9 .397,  -.152 37.6 3, 1, 4, 5 .432, .199, .151,  -.101 

ชาย 93 33.2 1, 3 .335, .322 8.3 4 .288 16.1 8 .401 33.2 1, 3 .335, .322

หญิง 303 37.3 3, 1 .499, .174 22.6 4,  7 .358, .200 24.4 8, 9 .390, -.212 42.2 3, 8, 9, 5 .513, .201, -.154, -.120 

มีคู 128 20.8 3 .456 16.1 7, 4 .287, .207 18.8 8, 9 .291, -.257 34.7 3, 9, 5, 8 .472, -.290, -.261, .171 

ไมมีคู 268 39.6 3, 1, 2 .378, .208, .140 19.9 4 .446 21.1 8 .459 39.9 3, 1, 4 .400, .208, .139 

เกรดเฉลี่ยสะสมต่ํา 112 35.4 3, 1 .372, .311 11.8 4 .344 16.2 8 .403 35.4 3, 1 .372, .311

เกรดเฉลี่ยสะสมปานกลาง 192 31.8 3, 1 .467, .152 21.4 4, 7 .291, .264 17.7 8 .421 32.6 3, 8 .452, .186

เกรดเฉลี่ยสะสมสูง  92 31.9 3 .565 17.4 4 .417 20.9 8 .457 42.1 3, 4, 5 .519, .312, -.199 

รายไดต่ํา 224 32.1 3, 1 .382,  .253 19.8 4 .445 22.2 8, 9 .402, -.168 36.1 3, 4, 9, 5 .451, .234, -.164,  -.133 

รายไดปานกลาง 119 43.9 3, 1 .549, .198 25.2 4, 7, 5 .263, .252, .170 16.9 8 .411 43.9 3, 1, .549, .198

รายไดสูง 53 23.8 3 .488 - - - 18.2 8 .427 23.8 3 .488

 
ตัวแปรทํานาย : 
 1  = ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน 2  = การเห็นคุณคาในตนเอง  3  = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   4  = การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย 

 5  = การสนับสนุนของครอบครัว  6  = การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา  7  = สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน 8  = ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา  

 9  = ความเครียดในการเรียน 
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 ผูวิจัยอธิบายตาราง 7 โดยแยกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 สวนแรก นําเสนอผลการทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทรในกลุมรวม โดยใชตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน 

การเห็นคุณคาในตนเอง  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ตัวแปรสถานการณ ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอน

ของอาจารย การสนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวาง

นักศึกษากับเพื่อน  และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา และ

ความเครียดในการเรียน  ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรทั้งหมดสามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนได  

รอยละ 37.6  โดยตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดสูงสุดและลําดับรองลงมา ไดแก 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (β = .432) ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน (β = .199) การรับรูพฤติกรรมการ

สอนของอาจารย (β = .151) และการสนับสนุนของครอบครัว (β = -.101) ตามลําดับ โดยตัวแปรจิต

ลักษณะเดิมทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดรอยละ 35.6 ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (β = .447) และ

ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน (β = .222) ตัวแปรสถานการณ ทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนได

รอยละ 18.7 ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย (β = .324) และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษา

กับเพื่อน (β = .182) และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ทํานายไดรอยละ 21.1 ไดแก ทัศนคติตอ

สถาบันการศึกษา (β = .397) และความเครียดในการเรียน (β = -.152)  

 สวนที่สอง นําเสนอผลการทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร โดยใชตัวแปรจิตลักษณะเดิม ตัวแปรสถานการณ และตัวแปรจิตลักษณะตาม

สถานการณ เมื่อจําแนกตาม  เพศ สถานภาพสมรส เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับรายได ผลการวิจัยพบวา 

ตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนเปนลําดับแรกในทุกตัวแปรภูมิหลัง ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

สวนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดในลําดับรองลงมา ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและ

การควบคุมตน  กับการสนับสนุนของครอบครัว เมื่อพิจารณาจากกลุมตัวแปรโดยจําแนกตามตัวแปรภูมิ

หลัง พบวาตัวแปรจิตลักษณะเดิมที่สามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนในทุกตัวแปรภูมิหลัง ไดแก 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กับลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน ยกเวนนักศึกษาที่ไมมีคู พบวา ตัวแปรการ

เห็นคุณคาในตนเองสามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดเปนลําดับที่ 3 สําหรับตัวแปรสถานการณที่

สามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนในทุกตัวแปรภูมิหลัง ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของ

อาจารย ยกเวนนักศึกษาที่มีรายไดสูง (มากกวา 15,000 บาทตอเดือน) ไมมีตัวแปรสถานการณใดเลยที่

สามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนได และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณที่สามารถทํานาย

พฤติกรรมการตั้งใจเรียนในทุกตัวแปรภูมิหลัง ไดแก ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา 

 



บทที่  5  
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย                    

ราชภัฎราชนครินทร เมื่อจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง 

 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรจิตลักษณะเดิม  ตัวแปรสถานการณ  และตัวแปร

จิตลักษณะตามสถานการณ กับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย                

ราชภัฎราชนครินทร 

 3.  เพื่อทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎ       

ราชนครินทร โดยใชตัวแปรจิตลักษณะเดิม ตัวแปรสถานการณ และตัวแปรจิตลักษณะตาม

สถานการณ ในกลุมรวม และเมื่อจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแก เพศ สถานภาพสมรส เกรด

เฉลี่ยสะสม และระดับรายได 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักศึกษาภาคพิเศษเพศหญิงมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนมากกวาเพศชาย 

 2.  นักศึกษาภาคพิเศษที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกนั มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนตางกนั  

 3.  นักศึกษาภาคพิเศษที่มีระดับรายไดตางกนั มพีฤติกรรมการตั้งใจเรยีนตางกนั 

 4.  นักศึกษาภาคพิเศษที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกวา มีพฤตกิรรมการตั้งใจเรียนสงูกวา 

นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 

 5.  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแกลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน การเหน็คณุคาในตน 

เอง และแรงจงูใจใฝสัมฤทธิ ์มีความสัมพนัธทางบวกกบัพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

 6. ตัวแปรสถานการณ ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย การสนับสนุนของ

ครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน มีความ 

สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

 7.  ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแกทัศนคติตอสถาบันการศึกษา และความเครียด

ในการเรียนมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการตั้งใจเรียน 

 8.  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน การเห็นคุณคาใน

ตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวแปรสถานการณ ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย การ
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สนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน 

และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา และความเครียดในการ

เรียน สามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดในกลุมรวม 

 9.  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน การเห็นคุณคาใน

ตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวแปรสถานการณ ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย การ

สนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน 

และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา และความเครียดในการ

เรียน สามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดเมื่อจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแก เพศ  สถานภาพ

สมรส เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับรายได 
 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ทําการศึกษากับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัย    

ราชภัฎราชนครินทร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 396 คน เก็บขอมูลการวิจัยในเดือน

มกราคม 2555 
  
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1.  ตัวแปรอิสระ ไดแก 
   1.1  ตัวแปรภูมิหลัง ไดแก เพศ สถานภาพสมรส เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับรายได      

 1.2  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคมุตน  การเหน็คุณคา

ในตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์

 1.3  ตัวแปรสถานการณ ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย การสนับสนนุของ

ครอบครัว การสนับสนนุของผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวางนกัศึกษากับเพือ่น 

 1.4  ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา และความ 

เครียดในการเรียน 

          2.  ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการตั้งใจเรียน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลตามตัวแปร

ภูมิหลังดานเพศ สถานภาพสมรส เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับรายได ตอนที่ 2 เปนแบบวัดพฤติกรรม
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การตั้งใจเรียน แบบวัดตัวแปรจิตลักษณะเดิม ตัวแปรสถานการณ และตัวแปรจิตลักษณะตาม 

สถานการณ มีคาความเชื่อมั่น (Conbrach’s alpha) ตั้งแต  .830-.945     

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการติดตอขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เพื่อขอความอนุเคราะหจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ชี้แจงวัตถุประสงคของการทํา

วิจัย และขอความรวมมือในการเก็บขอมูล ซึ่งการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บ

ขอมูลดวยตนเอง และขอความรวมมือเจาหนาที่ศูนยการศึกษา โดยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง

ประเมินตนเอง ใชเวลาในการเก็บขอมูล 1 เดือน หลังจากนั้นไดดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ

ของแบบสอบถามทุกฉบับแลวนํามาวิเคราะหผลในลําดับตอไป 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  วิเคราะหขอมูลเบื้องตนใชสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว

แปรที่ทําการศึกษา 
 2.  ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 และขอที่ 2 โดยใชสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลีย่

พฤติกรรมการตั้งใจเรียนกับปจจัยภูมิหลงัทางดานเพศ และสถานภาพสมรส 

 3.  ทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 และขอที่ 4 โดยใชสถิติ One-Way ANOVA และทดสอบความ

แตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD (Least Significant Difference) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรม

การตั้งใจเรียนกับตัวแปรภูมิหลัง ไดแก เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับรายได   

 4.  ทดสอบสมมติฐานขอที่ 5, 6 และขอที่ 7 โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s product moment correlation coefficient) หาความสัมพันธระหวางตัวแปรพฤติกรรม

การตั้งใจเรียนกับตัวแปรจิตลักษณะเดิม ตัวแปรสถานการณ และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ  

 5.  ทดสอบสมมติฐานขอที่ 8 และขอที่ 9 โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple 

regression analysis) ทั้งชนิดโดยรวม (Enter) และเปนขั้น (Stepwise) เพื่อหาความสามารถในการ

ทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนตัวแปรเกณฑ กับตัวแปรทํานายทางดานจิตลักษณะเดิม ตัวแปร

สถานการณ ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณในกลุมรวม และเมื่อจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแก 

เพศ สถานภาพ เกรดเฉลี่ยสะสม และระดับรายได 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักศึกษาภาคพิเศษที่มีคู (แตงงานอยูกับสามีหรือภรรยา หรือใชชีวิตคูเสมือนสามีภรรยา) 

มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวานักศึกษาที่ไมมีคู (โสด หมาย อยา หรือแยกกันอยูกับคูสมรส) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2.  นักศึกษาภาคพิเศษที่มีระดับรายไดสูงกวามีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวานักศึกษา

ภาคพิเศษที่มีรายไดต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 3.  นักศึกษาภาคพิเศษที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกวา มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวา

นักศึกษาภาคพิเศษที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 4.  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน การเห็นคุณคาใน

ตนเอง และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ตัวแปรสถานการณ ไดแก การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย การ

สนับสนุนของครอบครัว การสนับสนุนของผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน  

และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ  ไดแก ทัศนคติตอสถาบันการศึกษา มีความสัมพันธทางบวก

กับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวนตัวแปรความเครียดในการ

เรียนที่มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 5.  ตัวแปรจิตลักษณะเดิม ตัวแปรสถานการณ และตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 

สามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดรอยละ 39.3 โดยตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการ

ตั้งใจเรียนไดสูงสุดและรองลงมา ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน   

การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย และการสนับสนุนของครอบครัว ตามลําดับ  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 พฤติกรรมการตั้งใจเ รียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัย                    

ราชภัฎราชนครินทร  ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายผลเปน  2 สวน สวนแรกเปนผลการเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการตั้งใจเรียนกับตัวแปรภูมิหลังของนักศึกษาภาคพิเศษ และสวนที่ 2 เปนตัวแปรสาเหตุของ

พฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

  
 พฤติกรรมการตั้งใจเรียนกับตัวแปรภูมิหลัง 
 เพศ 
 จากสมมติฐานขอที่ 1 ที่วานักศึกษาภาคพิเศษเพศหญิงมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวาเพศ

ชาย จากการทดสอบสมมติฐานพบวาเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไมแตกตางกัน 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวาความแตกตางทางสรีระรางกายของเพศหญิงและเพศ
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ชายไมสงผลตอพฤติกรรมการตั้งใจเรียน ทั้งนี้เปนเพราะนักศึกษาภาคพิเศษมีอายุอยูในวัยทํางานหรือ

วัยผูใหญตอนตน ซึ่งในวัยนี้มีพัฒนาการทางดานรางกายสมบูรณเต็มที่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย มี

ความเปนตัวตนโดยสมบูรณ เปนชวงที่บุคคลกาวไปสูการแสวงหาครอบครัวใหม สังคมใหม มีความ

รับผิดชอบตอชีวิตคนอื่น รวมถึงการพัฒนาอารมณที่สามารถควบคุมตนไดเปนอยางดี สามารถ

ตัดสินใจในเรื่องตางๆ บนพื้นฐานของมาตรฐานทางสังคม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมอยาง

เห็นไดชัด มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ (พัฒนาการของ

มนุษย. 2555: ออนไลน) นอกจากนี้การศึกษาพิเศษนอกเวลาราชการเปนความสมัครใจของผูเรียนที่

สมัครเขามาเรียน มีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ  มีความมุงมั่นเพื่อใหการศึกษาเลาเรียนบรรลุ

เปาหมายสวนตน โดยที่ แมลโคลม เอส โนลส (Malcolm S.Knowles) ไดอธิบายวาผูใหญที่เขามา

เกี่ยวของกับการศึกษามีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการคือ 1)  มีความเขาใจตนเองหรือมโนภาพแหงตน 

(Self-concept) สามารถคิดและตัดสินใจเรื่องราวตางๆ ในชีวิตดวยตนเอง ตองการความยอมรับและ

ความเปนอิสระ 2)  ผูใหญมีประสบการณแลวนําประสบการณเดิมนั้นไปเกี่ยวโยงหรือสัมพันธกับ

ประสบการณใหมๆ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณกับผูอ่ืนไดซึ่งถือวาเปน

แหลงวิทยาการในการเรียนรูที่สําคัญ 3)  ผูใหญมีความพรอมในการเรียน (Readiness to learn) 

มากกวาเด็ก โดยจะมีวุฒิภาวะและเกิดความพรอมในการเรียนรูและเรียนรูไดดีที่สุดถาเรื่องที่เรียนรูเปน

ประโยชน นอกจากนี้ยังมีแรงผลักดันจากความตองการที่จะพัฒนาตามภารกิจเชิงพัฒนาการ 

(Developmental tasks) ที่เกี่ยวของกับบทบาททางสังคมดวย 4)  ผูใหญมีการเห็นคุณคาของเวลา 

(Time perspectives) มากกวาเด็ก  ทั้งนี้เปนเพราะผูใหญที่เขามาทําการศึกษาก็เพราะวา ตองการ

ความรูและประสบการณไปใชแกไขปญหาชีวิตในปจจุบันจึงมองเห็นคุณคาของเวลาแตกตางไปจาก

เด็ก (สุวัฒน  วัฒนวงศ. 2547: 248-249; อางอิงจาก Knowles. 1978. pp. 31) ดังนั้นนักศึกษาภาค

พิเศษไมวาจะเปนเพศใดจึงมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไมตางกันซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ภูวดล แกวมณี (2551: บทคัดยอ) ที่พบวาเพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

เชนเดียวกันกับงานวิจัยของเทพิกา รอดสการ (2548: 67); พระชลภัช คุณวีโร (2552: 82);             

พระอดิศักดิ์ ยางธิสาร (2551:  81); สุวรี ปนเจริญ (2549:  บทคัดยอ) และอาคม ระดมสุข (2547:  85) 

ที่ไมพบวาเพศสงผลตอพฤติกรรมการเรียนเชนกัน   
  
 สถานภาพสมรส 
 จากสมมติฐานขอที่ 2 ที่วานักศึกษาภาคพิเศษที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีพฤติกรรมการ

ตั้งใจเรียนตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานพบวานักศึกษาภาคพิเศษที่มีคู (แตงงาน อยูกับสามีหรือ

ภรรยา หรือใชชีวิตคูเสมือนสามีภรรยา) มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวานักศึกษาที่ไมมีคู (โสด หมาย 
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หยา หรือแยกกันอยูกับคูสมรส) อธิบายไดวา การมีคูหรือไมมีคูนั้นสงผลตอพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

เนื่องจากผูที่มีคู หรือใชชีวิตเยี่ยงสามีภรรยาจะไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวมากกวา 

ตามทัศนะของ ศ.พญ.นงพงา ล้ิมสุวรรณ คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี (นงพงา ล้ิมสุวรรณ. 2555: 

ออนไลน) ไดอธิบายวาผูที่มีคูสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษยแลว 

ยังตอบสนองตอกันทางดานการใหความรัก ความอบอุน ความเปนเพื่อน เปนที่ปรึกษาคูคิด ใหความ

หวงใย สนใจเอาใจใส ชวยทําใหไมรูสึกโดดเดี่ยวอางวาง ไมหงอยเหงา ไมไรคา มาดูแลและชวยเหลือ

ในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการใชชีวิตประจําวัน ทําใหชีวิตงายขึ้นไมตองทําเองทุกๆ เร่ือง เพราะมีหุนสวน

ชีวิตมาชวยกันคิดชวยกันทํา รวมทุกขรวมสุข ฉะนั้นการมีชีวิตเปนคูจึงมีจุดมุงหมายหนึ่งคือการชวย

แบงเบาภาระของการดํารงชีวิต นอกจากนี้เมื่อทําการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยการไดรับการสนับสนุน

ของครอบครัว ของนักศึกษาภาคพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทรโดยจําแนกตามสถานภาพ

สมรส พบวานักศึกษาที่มีคู ไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว (Mean = 4.593) มากกวาผูไม

มีคู (Mean = 4.360) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่

แสดงออกที่แตกตางกันนี้จึงมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ เชน ภูมิหลังของบุคคล ซึ่งไดแก สถานภาพ

สมรสกับการทํางาน (Marital status and job performance) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ 

2541:47) ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ เหมือนประเสริฐ (2548: บทคัดยอ); 

จารุวรรณ หาดเหมันต (2552: บทคัดยอ); ฉัตรยา กฤตยาพงศพันธุ (2553: 105); สุพิชญา อรุณวงษ 

(2550: 96); สมพัตสร  วงศเจริญ (2550: บทคัดยอ) และ เสาวรส คูหาปญญา (2552: บทคัดยอ) 

  
 ระดับรายได 

 จากสมมติฐานขอที่ 3 ที่วานักศึกษาภาคพิเศษที่มีระดับรายไดตางกัน มีพฤติกรรมการตั้งใจ

เรียนตางกัน จากการทดสอบสมมติฐานพบวาสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อธิบายไดวาระดับรายได

ที่แตกตางกันสงผลทําใหพฤติกรรมการตั้งใจเรียนแตกตางกัน โดยนักศึกษาภาคพิเศษที่มีระดับรายได

สูงกวาจะมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกวานักศึกษาภาคพิเศษที่ระดับรายไดต่ํากวา ทั้งนี้เปนเพราะ

นักศึกษาภาคพิเศษตองหาเลี้ยงชีพและรับผิดชอบตอคาใชจายสวนตัวและคาใชจายในการศึกษาเลา

เรียนดวยตนเอง  หากรายไดไมเพียงพอตอคาใชจายนักศึกษาภาคพิเศษอาจตองใชเวลาทํางานเพิ่มข้ึน

หรือลดรายจายลงซึ่งการกระทําดังกลาวจะเบียดบังเวลาในการเรียนและกอใหเกิดความเครียดใน

ชีวิตประจําวันมากขึ้น ทั้งนี้ผลการวิจัยของชาริยา คําลือ; สุรีย ชูประทีป; พุฒิพงษ   พุกกะมาน (2555: 

ออนไลน) ที่ทําการวิจัยปจจัยตอการจําแนกระดับความเครียดของพนักงานและลูกจางกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม เทศบาลนครลําปาง พบวาการมีรายไดเพียงพอกับรายจายเปนปจจัยหลักที่สงผลตอ

การจําแนกระดับความเครียด เชนเดียวกันกับงานวิจัยของอังศินันท  อินทรกําแหง (2551: 97) ที่ไดทํา
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การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของคนไทย พบวารายไดเปนตัว

แปรที่มีอิทธิพลตอระดับความเครียดในลําดับที่ 5 จากตัวแปรชีวสังคมทั้งหมด 19 ตัวแปร ดังนั้นการที่

มีรายไดเพียงพอตอคาใชจายก็จะทําใหนักศึกษาภาคพิเศษไมตองกังวลเรื่องรายได มีสมาธิ มีใจจดจอ 

มีความอยากรูอยากเห็น มีความเพียรพยายามและใหความรวมมือตอกิจกรรมการเรียนการสอนเปน

อยางดีซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของเทพิกา รอดสการ (2548 : บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษา

พฤติกรรมการเรียนวิชาดนตรีของนักศึกษาวิชาเอกดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคเหนือ พบวา 

นักศึกษาที่มีผูปกครองที่มีฐานะเศรษฐกิจตางกันมีพฤติกรรมการเรียนวิชาดนตรีโดยรวมแตกตางกัน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงนฤมล  ประชัญคดี; และมาริษศักดิ์  กัลลประวิทธ. (2530: 119); 

และงานวิจัยของอรพินทร ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ (2531: 95) ที่พบวารายไดของครอบครัวสงผล

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชนกัน 

  
 เกรดเฉลี่ยสะสม 
 จากสมมติฐานขอที่ 4 ที่วา นักศึกษาภาคพิเศษที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกวา มีพฤติกรรมการ

ตั้งใจเรียนสูงกวานักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้

เปนเพราะเกรดเฉลี่ยสะสมเปนตัวที่บงชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดจากทางสถาบันการศึกษา โดย

มีการวัดผลตามจุดประสงครายวิชา ซึ่งพิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2555: ออนไลน) อธิบายการวัดผลโดยทั่วไป

จะวัดดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ไดแก ความรู-ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การ

วิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ดานจิตพิสัย (Affective domain) ไดแก การรับรู การตอบ 

สนอง การสรางคุณคา การจัดระบบ และการสรางลักษณะนิสัย และดานทักษะพิสัย (Psychomotor 

domain) ไดแก การเลียนแบบ การทําตามแบบ การหาความถูกตอง การทําแบบตอเนื่อง และการทํา

แบบธรรมชาติ  ดังนั้นในการศึกษาเพื่อใหไดเกรดเฉลี่ยสะสมที่ดีผูเรียนจําเปนตองมีความสนใจ ใสใจ 

ตั้งใจฟงขณะที่อาจารยสอน กลาแสดงความคิดเห็น มีความมุงมั่น ใหคุณคาหรือความสําคัญตอการ

เรียน  สงงานหรือการบานภายในระยะเวลาที่กําหนด มีการทบทวนบทเรียน วางแผนการเรียน มี

การศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากที่อาจารยสอน  ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของพระชลภัช  

คุณวีโร (2552: 82) และทิพวรรณ  สุวรรณประเสริฐ (2541: 114) ที่พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี

ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 
  
 ตัวแปรสาเหตุของพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

 ตัวแปรจิตลักษณะเดิม 
 ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตั้งใจ

เรียน และสามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
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สามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดเปนลําดับที่ 1 ในกลุมรวมและทุกๆ ตัวแปรภูมิหลัง ทั้งนี้

อาจเปนเพราะแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนความตองการสัมฤทธิ์ผลอันเปนลักษณะภายในจิตใจของบุคคล

ที่กอใหเกิดความเพียรพยายามที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหบรรลุเปาหมายดวยมาตรฐานอันดีเลิศ มี

ความทะเยอทะยานใหตนประสบความสําเร็จ มีความกระตือรือรนและเอาใจใสในการทํางานอยางเต็ม

ใจ ทํางานทันทีที่ไดรับมอบหมายและสามารถทํางานใหสําเร็จไดในเวลาอันสั้น มีความกลาเสี่ยงกลา

ตัดสินใจ มีความรับผิดชอบตอตนเอง  รักษาสิทธิหนาที่ของตนอยางเครงครัด รูจักการวางแผนงานและ

มีจุดประสงคในการทํางานที่เดนชัด มีการทํางานอยางเปนขั้นตอน มองการณไกล มีเอกลักษณเปน

ของตนเองสูง ไมเลียนแบบคนอื่น  ริเร่ิมทําสิ่งตาง ๆ ดวยความคิดของตนเอง สนใจเหตุการณหรือส่ิง

ใหมๆ มีอิสระในการทํางานและการแสดงออก ใชความคิดหรือทฤษฎีใหมๆ ที่ไมซ้ําแบบใครในการ

แกไขปญหา สงผลใหนักศึกษาภาคพิเศษมีความมุงมั่นตั้งใจเรียน โดยรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบ 

หมาย มีการศึกษาคนควาเพิ่มเติม สงงานหรือการบานตรงตามกําหนด มีการวางแผนและใหความ 

สําคัญตอการเรียนซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของจารุวรรณ  นาคคูบัว (2552: บทคัดยอ); 

ณัฐพล  แยมสอาด (2551: บทคัดยอ); นฤมล อ้ึงเจริญ (2552: บทคัดยอ); ณัฐชา  วัฒนวิไล; และคน

อ่ืนๆ (2555); พิทักษ  วงแหวน (2546: บทคัดยอ); พระชลภัช  คุณวีโร (2552: บทคัดยอ); พระอดิศักดิ์ 

ยางสิสาร (2551: บทคัดยอ); สิรินทิพย สมคิด(2551: บทคัดยอ); สุกัญญา  แยมยิ้ม (2541: บทคัดยอ) 

และสุทธินี  ทองหลอ(2552: บทคัดยอ)  

 ลําดับตอมาเปนลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน พบวาเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน และสามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 โดยสามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดเปนลําดับที่ 2 ในกลุมรวม ทั้งนี้เปนเพราะ

ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน เปนความสามารถที่จะคาดการณผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต รวมทั้งการละเวนหรือกระทําพฤติกรรมบางอยางอันนําไปสูผลที่ตองการอนาคตได ขณะที่

นักศึกษาภาคพิเศษเปนบุคคลที่มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในอาชีพการงานใน

อนาคตจึงสมัครใจที่จะมาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีดวยตนเอง มีการสละเวลา และเงินเพื่อใชใน

การศึกษาเลาเรียน สงผลใหนักศึกษาภาคพิเศษมีการใหคุณคาหรือความสําคัญตอการเรียน มีความ

อยากรูอยากเห็น มีความเพียรพยายาม เขาเรียนและเลิกเรียนตรงเวลา ตั้งใจฟงขณะที่อาจารยสอน มี

สมาธิ มีการตั้งคําถาม ตอบคําถาม และกลาแสดงความคิดเห็น มีความกระตือรือรนและใหความ

รวมมือในขณะที่มีการเรียนการสอน ไมพูดคุยขณะที่มีการเรียนการสอน หรือไมสงเสียงรบกวน

กิจกรรมการเรียนการสอน สงการบานหรือสงรายงานภายในระยะเวลาที่กําหนด มีการทบทวนบทเรียน

อยางสม่ําเสมอ ซึ่งผลงานวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของพิทักษ วงแหวน (2546: บทคัดยอ) ที่พบวา

ลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 
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เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ ณัฐพล แยมสะอาด (2551: บทคัดยอ ); ภัทรศิริณ  เสวตไอยาราม (2549: 

บทคัดยอ);  ภูวดล  แกวมณี (2551: บทคัดยอ) และอาคม ระดมสุข (2547: บทคัดยอ)  

 
 ตัวแปรสถานการณ 

 การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตั้งใจ

เรียน และสามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

สามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดเปนลําดับที่ 3 ในกลุมรวม ทั้งนี้อาจเปนเพราะรับรูของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยตั้งแตการเตรียมการสอน วิธีการสอน การประเมินผล หรือการ

เปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางเหมาะสม การใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  

ตลอดจนการสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูทั้งในและนอกเวลาเรียน สงผลใหนักศึกษาภาคพิเศษมี

ความสนใจ ตั้งใจฟงขณะที่มีการเรียนการสอน ตลอดจนมีความกระตือรือรนและใหความรวมมือใน

กิจกรรมการเรียนการสอน  งานวิจัยที่สนับสนุนวาการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารยมี

ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดแก จํารูญ  เทียนธรรม (2546: บทคัดยอ); สถาพร  

หมวดอินทร (2546: บทคัดยอ) และหทัยทิพย  ภาคอินทรีย (2545: บทคัดยอ) 

  สําหรับการสนับสนุนของครอบครัว เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียน 

และสามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถ

ทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดเปนลําดับที่ 4 ในกลุมรวม แสดงวานักศึกษาที่ไดรับการ

สนับสนุน หรือชวยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวทางดานอารมณ ขอมูลขาวสาร คําแนะนํา เงิน เวลา 

และวัตถุส่ิงของตางๆ จะชวยใหนักศึกษามีสมาธิ หรือมีความเพียรพยามในการเรียนเพื่อตอบสนอง

ความตองการทั้งของตนเองและความคาดหวังครอบครัว โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนวาการสนับสนุน

ของครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดแก  ชัชลินี จุงนิวัฒน (2547: 78); 

พิทักษ วงแหวน (2546: 94-95); พัทยา คงยุทธ (2548: บทคัดยอ); พระชลภัช  คุณวีโร (2552: 

บทคัดยอ);  พระอดิศักดิ์ ยางธิสาร (2551: 81); สิริพร ดาวัน (2540: 89-91) และอาจารีย  ชางประดับ 

(2550: บทคัดยอ) 

  
 ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ 

 ตัวแปรความเครียดในการเรียน  พบวาเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตั้งใจ

เรียน และสามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดเมื่อจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแกนักศึกษา

ภาคพิเศษเพศหญิง สถานภาพมีคู และมีรายไดต่ํา (รายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน) ทั้งนี้อาจเปน

เพราะนักศึกษาเพศหญิง ที่มีคูจะมีความเครียดงาย โดยที่ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัย Gothenburg 
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ประเทศสวีเดนที่ไดทําการศึกษาจากกลุมนักศึกษาหญิงและชาย และกลุมคนทํางานหญิงและชาย 

ผลการวิจัยพบวาผูหญิงที่ตองออกมาทํางานแขงกับผูชายและตองรับหนาที่ทํางานบานมีโอกาสเกิด

ความเครียดไดสูงกวา (ผูจัดการออนไลน.2554. ออนไลน) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เนลสัน 

และฮิทท (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต; ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร; และพรรณระพี สุทธิวรรณ. 2555. 

ออนไลน; อางอิงจาก Nelson & Hitt. 1992) ที่พบวาผูหญิงที่ตองทํางานพรอมทั้งดูแลครอบครัวจะมี

ความเครียดในระดับที่สูงกวาผูหญิงที่ไมไดทํางาน และเมื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดของผูหญิง

และผูชายที่ทํางานพบวาผูหญิงที่ตองทํางานและดูแลครอบครัวจะมีความเครียดสูงกวาผูชายที่ทํางาน

เชนกัน  นอกจากนี้ระดับรายไดก็จะสงผลตอความเครียดไดโดยตรง ดังนั้นนักศึกภาคพิเศษเพศหญิง มี

คูแลว ที่ตองทํางานพรอมกับการศึกษา และมีรายไดต่ํา จึงมีความวิตกกังวล หงุดหงิดไมสบายใจ คับ

ของใจจากปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการเรียน ทําใหไมมีสมาธิทางการเรียน หรือขาดความกระตือรือรน

ทางการเรียน  ซึ่งปญหาความเครียดนี้ จะทําใหไมสามารถเรียนไดดี (พนม  เกตุมาน. 2555: ออนไลน) 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดุลยา  จิตตะยโศธร (2542) ที่ทํางานวิจัยเรื่องระดับความเครียดกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่มี

ความเครียดระดับตํ่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาที่มีความเครียดระดับสูง  เชนเดียวกัน

กับงานวิจัยของ กานดาวรรณ แกวผาบ; วาสนา  จีนะวัฒน; และ  ธันยกร  จันทรสาสน(2555: 

ออนไลน) ที่วิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1: กรณีศึกษาของ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ที่พบวาระดับความเครียดมีความสัมพันธทางลบ

กับพฤติกรรมการเรียน 

 สําหรับทัศนคติตอสถาบันการศึกษาพบวา เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตั้งใจเรียน และสามารถทํานายพฤติกรรมการตั้งใจเรียนไดเมื่อจําแนกตามตัวแปรภูมิหลัง ไดแก 

นักศึกษาภาคพิเศษเพศหญิง  มีคู และมีเกรดเฉลี่ยสะสมปานกลาง (เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.51-3.00) 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาภาคพิเศษเพศหญิงจะมีการใชสมองสวน Prefrontal Cortex ซึ่งเปนสวนที่

เกี่ยวของกับพัฒนาการดานความคิดที่จะพัฒนาตอไปเปนอารมณมากกวาเพศชาย (คลังปญญา

ไทย.2555:  ออนไลน) นักศึกษาภาคพิเศษเพศหญิงจึงมีการใชอารมณในการประเมินคากับส่ิงตางๆ  มี

การตัดสินใจบนพื้นฐานความรูสึกชอบหรือความพึงพอใจของตนเอง นอกจากนี้คนที่มีคูแลวการไดรับ

ขอมูลดานความชอบหรือความพึงพอใจจากคูครองหรือจากสมาชิกในครอบครัวก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่

สงผลตอความคิดและการตัดสินใจเชนกัน  ขณะที่ทัศนคติตอสถาบันการศึกษาเปนการประเมินคาวา

สถาบันการศึกษา คณาจารย-เจาหนาที่สนับสนุน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ของสถาน 

ศึกษามีประโยชน มีคุณคา มีความรูสึกชอบ พึงพอใจ และความพรอมที่จะกระทําพฤติกรรมที่สอด 

คลองกับการประเมินคาหรือตามความรูสึกเหลานั้น  ฉะนั้นทัศนคติจึงเขามามีอิทธิพลตอพฤติกรรม
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การตั้งใจเรียนกับนักศึกษากลุมดังกลาว โดยนักศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีตอสถาบันการศึกษาก็จะมีความ

กระตือรือรน และเพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน ตลอดจนใหความรวมมือกับกิจกรรมตางๆ  ของ

สถานบันการศึกษาดวยดี โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนไดแก เชิดชาย  ชูชวยสุวรรณ. (2547 : บทคัดยอ); 

ชลดา ยอดอวม. (2552: บทคัดยอ); ณัฐพล แยมสะอาด. (2551: บทคัดยอ); ภัทรสิริณ เสวตไอยาราม. 

(2549: บทคัดยอ); ทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ. (2541: บทคัดยอ) และสุพัตรา ผลรัตนไพบูลย (2550: 

บทคัดยอ) 

  

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 1.  เนื่องจากแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวทํานายที่สําคัญของพฤติกรรมการตั้งใจเรียน ดังนั้น

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก บิดา มารดา ผูปกครองและครูควรปลูกฝงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตั้งแตอายุ 6-12 

ป เนื่องจากวัยดังกลาวเปนชวงวิกฤตของพัฒนาการดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ดังนั้นการที่จะทําใหเด็ก

ขยันหมั่นเพียร บิดา มารดา หรือผูปกครองควรใหงานที่เหมาะกับเด็ก และเปนงานที่ไมยากเกินไป

เพื่อใหเด็กประสบความสําเร็จจากการทํางานนั้น เมื่อทําไดเด็กก็ควรไดรางวัลหรือคําชม นอกจากนี้การ

อบรมเล้ียงดูเด็กใหพึ่งตนเองเร็วโดยการเปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันดวย

ตนเองภายใตการแนะนําและการฝกฝนจากบิดา มารดา หรือผูปกครองมีความสัมพันธกับแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ ดังนั้นหากมีการปลูกฝงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตั้งแตวัยเด็กเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จทั้งกับการเรียนและหนาที่การงานอื่นๆ ได 

 2.  ผลการวิจัยครั้งนี้ ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย และเจาหนาที่ฝายสนับสนุนที่

เกี่ยวของกับการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร สามารถนําไปใช

เปนขอมูลประกอบการพิจารณาบริหารการเรียนการสอน จัดการพัฒนา และสงเสริมใหนักศึกษามี

พฤติกรรมการตั้งใจเรียนที่เหมาะสมได โดยเฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษที่ไมมีคู รายไดต่ําและมีเกรด

เฉลี่ยสะสมต่ํา เพราะเปนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนนอย ดังนั้นสถาบันการศึกษา 

คณาจารย และผูที่เกี่ยวของควรจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   

และลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนใหมากขึ้น โดยใหนักศึกษาตั้งเปาหมายหรือวางแผนในชีวิต

ทั้งในเรื่องอาชีพและการศึกษาในระยะสั้นและระยะยาว  มีมุมมองในอนาคต ฝกใหวิเคราะหหาสาเหตุ

ของความสําเร็จหรือไมสําเร็จ สงเสริมใหเห็นคุณคาของการทํางาน ทางดานกระบวนการเรียนการสอน

ควรจัดใหมีบรรยากาศที่ทาทายความอยากรูอยากเห็น เปนตน  

 3.  จากผลการวิจัยพบวา การรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตั้งใจเรียน หากผูสอนมีการเตรียมตัวสอน วิธีสอน และการประเมินผล ตลอดจนมี

บุคลิกภาพที่ดี สามารถสรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี ไมตึงเครียดจนเกินไป ก็จะสงผลตอ
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พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษได ขณะเดียวกันการแสดงความกระตือรือรนในขณะที่

สอน ก็จะเปนตนแบบที่ดีในการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหกับนักศึกษาไดเชนเดียวกัน ดังนั้นการ

คัดเลือกผูสอนที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญยิ่งตอกระบวนการเรียนรูของนักศึกษา  

 

ขอเสนอแนะสําหรับทําการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  การวิจัยครั้งนี้พบวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลลําดับแรกที่สงผลตอ

พฤติกรรมการตั้งใจเรียน ดังนั้นควรทําการวิจัยเชิงทดลองโดยสรางชุดฝกอบรมที่สามารถใชสงเสริม

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แลวนําเครื่องมือเหลานั้นไปใชกับนักศึกษาก็จะเปนประโยชนยิ่งทั้งตัวนักศึกษาเอง 

สถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

 2.  ควรทําวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ 

เนื่องจากการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร ในระดับปริญญาตรี มีทั้งนักศึกษา

ภาคปกติที่สวนใหญแลวจะไมไดประกอบอาชีพแตอยางใด และนักศึกษาภาคพิเศษที่เปนผูใหญ

ตอนตนขึ้นไปที่ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนและครอบครัว จึงควรวิจัยวาจะพบผลที่เหมือนหรือแตกตาง

กันหรือไม อยางไร 
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แบบวัดพฤติกรรมการเรียน 
 แบบวัดฉบับนี้ เปนสวนสําคัญในการทําวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  มีทั้งหมด 11 ตอน 13  หนาใชเวลาในการทํา

ประมาณ  25-30 นาที ขอใหทานกรุณาตอบแบบวัดฉบับนี้ใหครบทุกตอนและโปรดตอบใหครบทุกขอ 
ความสมบูรณของคําตอบที่ไดรับจากทานจะมีคุณคาอยางยิ่งตอผลการวิจัยนี้และขอใหทาน
เชื่อมั่นวาคําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับและจะนํามาวิเคราะหในภาพรวมเทานั้น 
ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงใน [    ]   ตามความเปนจริงของทาน 
 

1.เพศ  [    ]  ชาย  [    ]  หญิง 

 

2.สถานภาพสมรส [    ] มีคู (แตงงานอยูกับสามี หรือภรรยา หรือใชชีวิตคูเสมือนสามีภรรยา) 

   [    ] ไมมีคู (โสด หมาย หยา หรือแยกกนัอยูกับคูสมรส) 

 

3.เกรดเฉลี่ยสะสม [    ]  ต่ํากวา 2.50 [    ]  2.51 – 3.00 [    ]   มากกวา  3.00  

    

      4.รายได  [    ] รายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน  

   [    ] รายไดตั้งแต 10,001 – 15,000 บาทตอเดือน 

   [    ] รายไดมากกวา 15,000 บาทตอเดือน 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเรียน 
คําชี้แจง ขอใหทานพิจารณาวาขอความขางลางนี้แลวทําเครื่องหมายถูก ( ) ลงในชองที่ตรงกับ

พฤติกรรมการเรียนของทานมากที่สุด แตละขอเลือกไดคําตอบเดียว  และโปรดตอบคําถามทุกขอ   

ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุด คือคําตอบที่เปนจริงตรงกับพฤติกรรมของทาน

มากที่สุด  

 
ขอความ 

มาก
ที่สุด 

มาก คอน 
ขาง
มาก 

คอน 
ขาง
นอย 

นอย นอย
ที่สุด 

1.ทานเขาเรียนตรงเวลา 6 5 4 3 2 1

2.ทานสงงานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย

ผูสอนตรงตามกําหนด 

6 5 4 3 2 1

3.ทานสอบถามอาจารยผูสอนทันที หากไม

เขาใจในเนื้อหาระหวางการเรียนการสอน 

6 5 4 3 2 1

4.ทานมีการทบทวนบทเรียนในแตละสัปดาห

อยางสม่ําเสมอ 

6 5 4 3 2 1

5.ทานวางแผนการเรียนในทุกวิชา 6 5 4 3 2 1

6.ทานใชเวลาศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากที่

เรียนในชั้นเรียนเสมอ 

6 5 4 3 2 1

7.เมื่อทราบกําหนดการสอบ ทานวางแผนอาน

ตําราเพื่อเตรียมตัวสอบทันที 

6 5 4 3 2 1

8.ขณะสอบทานใชความสามารถอยางเต็มที่

ในการทําขอสอบ 

6 5 4 3 2 1

9.ทานมีความเพียรพยายามและใหความ  

ใสใจในการอานหนังสือเพื่อใหการสอบไดผลดี 

6 5 4 3 2 1

10.เมื่อไม เขาใจในเนื้อหาที่ เ รียนทานจะ

คนควาเพิ่มเติมทันทีเพื่อเสริมสรางความ

เขาใจ 

6 5 4 3 2 1

11.ขณะอยูในหองเรียนทานไมคอยมีสมาธิใน

การเรียน 
 

6 5 4 3 2 1
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ขอความ 

มาก
ที่สุด 

มาก คอน 
ขาง
มาก 

คอน 
ขาง
นอย 

นอย นอย
ที่สุด 

12.หากทานมีกิจธุระที่ซอนเวลาเดียวกันกับ

เวลาเรียน ทานใหความสําคัญกับการเรียน

กอนเปนลําดับแรก 

6 5 4 3 2 1

13.ทานมักเขาเรียนสาย 6 5 4 3 2 1

14.ทานไมมีการศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากที่
อาจารยสอน 

6 5 4 3 2 1

15.ทานตั้งใจฟงอาจารยสอนไมวาอาจารยจะ

สอนเขาใจหรือไมก็ตาม 

6 5 4 3 2 1

16.ทานใหความรวมมือในการทํากิจกรรมการ

เรียนการสอนทั้งกับอาจารยผูสอน และเพื่อน

ในชั้นเรียน 

6 5 4 3 2 1

17.ทานใชเวลาอานหนังสือ และคนควาเรื่อง

การเรียนตาง ๆ ไดไมนานก็รูสึกเบื่อ 

6 5 4 3 2 1

18.ทานกลาแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

เมื่ออาจารยผูสอนเปดโอกาสให 

6 5 4 3 2 1
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ตอนที่  3 แบบวัดลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตน 
คําชี้แจง ขอใหทานพิจารณาวาขอความขางลางนี้แลวทําเครื่องหมาย ( )  ลงในชองที่เปนจริงตรง

กับตัวทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว  และโปรดตอบคําถามทุกขอ   ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูก

หรือผิด คําตอบที่ดีที่สุด คือคําตอบที่เปนจริงตรงกับพฤติกรรมหรือความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 

 
ขอความ 

จริง
ที่สุด 

จริง คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขางไม
จริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

1.การวางแผนการทํารายงานสงอาจารยเปน

การเสียเวลา เมื่อใกลสงคอยทําก็ได 
6 5 4 3 2 1

2.ทานไมจําเปนตองวางแผนเกี่ยวกับอาชีพ 

เพราะอนาคตเปนสิ่งไมแนนอน 

6 5 4 3 2 1

3.เมื่อเดินทางไปทองเที่ยว ทานมัก “ไปตาย

เอาดาบหนา” มากกวาจองที่พักลวงหนา 

6 5 4 3 2 1

4.ทานไมเห็นความจําเปนตองใชชอนกลาง
เวลาทานอาหารรวมกับคนอ่ืน เพราะเชื่อวาจะ

ไมติดโรคติดตอ 

6 5 4 3 2 1

5.ทานไมเห็นความจําเปนที่ตองตรวจไวรัส
คอมพิวเตอร เพราะใชคอมพิวเตอรกับเพื่อน

เพียงไมกี่คน 

6 5 4 3 2 1

6.ทานไมเห็นจะตองระวังตัวเร่ืองโรคติดตอ 

เพราะไมมีโอกาสที่จะสัมผัสกับพาหะโดยตรง 

6 5 4 3 2 1

7.ทานเห็นวาการ “อดเปรี้ยวไวกินหวาน” เปน

ความคิดที่ไมถูกตอง 
6 5 4 3 2 1

8.ทานเห็นวา “สิบเบี้ยใกลมือ” สําคัญกวา
“ชาๆ ไดพราเลมงาม” 

6 5 4 3 2 1

9.ทานไมเห็นความจําเปนที่จะตองอดทน
เรียนใหดีในวันนี้ เพราะอนาคตโอกาสยังเปด

กวางในการเรียนรู 

 

6 5 4 3 2 1
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ขอความ 

จริง
ที่สุด 

จริง คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขางไม
จริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

10.ความใจเร็วดวนได มักทําใหเราพลาด

โอกาสดีๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง 

6 5 4 3 2 1

11.เมื่อเริ่มทํางานชิ้นใหญๆ ทานมักกําหนด

เปาหมายเปนขั้นๆ 

6 5 4 3 2 1

12.หลังจากทํางานในสวนยอยๆ สําเร็จ ทานก็

เตรียมวางแผนทํางานตามเปาหมายในขั้น

ตอไป 

6 5 4 3 2 1

13.เมื่อรูตัววาทํางานชา ทานจะรีบทาํงาน

ทันทีที่ไดรับมอบหมาย 

6 5 4 3 2 1

14.การทํางานทีละขั้นตอนชวยใหทานทํางาน

สําเร็จเปาหมายไดดีกวาการทําทุกอยางพรอม

กัน 

6 5 4 3 2 1

15.ทานมีการประเมินตนเองเปนระยะๆ วาได

ทําอะไรตามเปาหมายที่ตั้งไว 

6 5 4 3 2 1

16.เมื่อวันไหนที่ใชเงินเกินกวาที่กําหนดไว วัน

ถัดมาตองใชใหนอยกวาเดิม 

6 5 4 3 2 1

17.เมื่อ รูตัววาออกกําลังกายนอย  ทานก็

พยายามออกกําลังกายใหมากขึ้น 

6 5 4 3 2 1

18.ทานมักไมทราบสาเหตุวาทําไมจึงไปตาม
นัดสายบอยครั้ง 

6 5 4 3 2 1

19.เมื่อไมมีถังขยะ ทานเลือกเก็บขยะไวกับ

ตนเองดีกวาทิ้งลงพื้น  

6 5 4 3 2 1

20.ทานอานหนังสือเพื่อมิใหเกิดความฟุงซาน

 

6 5 4 3 2 1

21.ทานมักเขียนขอความเตือนตนเอง เพื่อ

ไมใหลืมความตั้งใจที่จะกระทําเรื่องตางๆ 

 

6 5 4 3 2 1
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ขอความ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
 

คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขางไม
จริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

22.ทานไมเคยจดบันทึกสิ่งที่ตองการทําในวัน
ขางหนาเลย แมวาเปนคนขี้ลืมก็ตาม 

6 5 4 3 2 1

23.เมื่อผลสอบออกมาดังที่ตั้งใจไว ทานมีการ

ใหรางวัลกับตนเอง 

6 5 4 3 2 1

24.ทานใหรางวัลตนเองเสมอ เมื่อทํางานที่ตั้ง

ใจไวไดสําเร็จ  

6 5 4 3 2 1

25.ทานนึกชมตัวเองเมื่อทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ประสบผลสําเร็จ  
 

6 5 4 3 2 1
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ตอนที่ 4 แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง 
คําชี้แจง   ขอใหทานพิจารณาวาขอความขางลางนี้แลวทําเครื่องหมาย  ( ) ลงในชองที่ตรงกับตัว

ทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว และโปรดตอบคําถามทุกขอ ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด 

คําตอบที่ดีที่สุด คือคําตอบที่เปนจริง ตรงกับพฤติกรรมหรือความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 

 
ขอความ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
 

คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขาง
ไม
จริง 

ไม
จริง 

ไม
จริง
เลย 

1.ทานรู สึกภูมิใจในตนเองกับการเปนที่

ยอมรับของเพื่อนรวมหองเรียน  

6 5 4 3 2 1

2.เมื่อทานแสดงความคิดเห็นในการทํา

กิจกรรมกลุมมักได รับการยอมรับจาก

เพื่อนๆ  

6 5 4 3 2 1

3.ทานรูสึกวาผลการเรียนของตนเองดีพอ  6 5 4 3 2 1

4.รายงานที่ทานทําไดรับคําชมจากอาจารย

ผูสอนอยูเสมอ  
6 5 4 3 2 1

5.ทานรูสึกวาตนเองเปนสมาชิกคนสําคัญ

ของครอบครัว 

6 5 4 3 2 1

6.ครอบครัวของทานเปนครอบครัวที่ดีที่สุด

ครอบครัวหนึ่ง  

6 5 4 3 2 1

7.ทานเปนที่ภาคภูมิใจของครอบครัว 6 5 4 3 2 1

8.ทานชอบรูปลักษณของตนเอง  6 5 4 3 2 1

9.ทานสามารถยอมรับความผิดพลาดที่

เกิดขึ้นจากการกระทําหรือการตัดสินใจของ

ตนเองได  

6 5 4 3 2 1

10.ทานคิดวาตนเองเปนคนดี  
 

6 5 4 3 2 1
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ตอนที่  5 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์    
คําชี้แจง ขอใหทานพิจารณาขอความขางลางนี้แลวทําเครื่องหมาย  ( ) ลงในชองที่ตรงกับตัวทาน

มากที่สุดเพียงคําตอบเดียว และโปรดตอบคําถามทุกขอ ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบ

ที่ดีที่สุด คือคําตอบที่เปนจริง ตรงกับพฤติกรรมหรือความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 

 
ขอความ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
 

คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขางไม
จริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

1.ทานใฝฝนที่จะศึกษาตอในระดับสูงตอไป

 

6 5 4 3 2 1

2.ทานมุงหวังกับความสําเร็จทางการเรียนเปน

อันมาก 

6 5 4 3 2 1

3.เมื่อทํางานใดๆ ทานจะทุมเทความพยายาม

เพื่อใหไดผลงานดีที่สุด 

6 5 4 3 2 1

4.ทานทํางานตามที่ได รับมอบหมายอยาง

กระตือรือรน 

6 5 4 3 2 1

5.ทานทํางานที่ได รับมอบหมายเสร็จกอน

กําหนดเวลา 

6 5 4 3 2 1

6.ทานรูสึกยินดีที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน

สําคัญๆ 

6 5 4 3 2 1

7.ทานตัดสินใจเลือกแผนการเรียนดวยตนเอง

 

6 5 4 3 2 1

8.ทานชอบทํางานหรือกิจกรรมที่ทาทาย

ความสามารถ 

6 5 4 3 2 1

9.ทานพรอมที่จะตัดสินใจทําบางสิ่งแมไม

สามารถคาดการณไดแนนอน 

6 5 4 3 2 1

10.เมื่อขาดเรียน ทานรีบติดตามเนื้อหาการ

เรียนทันที 

6 5 4 3 2 1

11.ทานสามารถทํางานเปนขั้นตอนตามที่

วางแผนไว 

6 5 4 3 2 1
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ขอความ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
 

คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขางไม
จริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

12.ทานใหความสําคัญของการจัดลําดับ

ความสําคัญของการทํางาน 

6 5 4 3 2 1

13.ทานมีการแบงเวลาในการทํากิจกรรม ทั้ง

เร่ืองการเรียนและการทํางานอยางชัดเจน 

6 5 4 3 2 1

14.ทานมักคิดสรางสรรคผลงานเปนของ

ตนเอง 
6 5 4 3 2 1

15.ทานมีวิธีการเรียนรูเปนของตนเองซึ่งไม
เหมือนใคร 

 

6 5 4 3 2 1
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ตอนที่  6 แบบวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย   
คําชี้แจง  ขอใหทานพิจารณาขอความดังกลาวแลวทําเครื่องหมาย  ( ) ลงในชองที่ตรงกับความ

คิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว  และโปรดตอบคําถามทุกขอ ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่
ถูกหรือผิด คําตอบที่ดีที่สุด คือคําตอบที่เปนจริงตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 

 
ขอความ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น 
ดวย 

 

คอน 
ขาง
เห็น
ดวย 

คอน 
ขางไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย
เลย 

1.อาจารยมีการเตรียมการสอนมาเปนอยางดี 

 

6 5 4 3 2 1

2.อาจารยมีความพยายามที่จะสอน หรือหา

วิธีการสอนใหมๆ เพื่อสรางความเขาใจ 

6 5 4 3 2 1

3.อาจารยเปดโอกาสใหซักถามปญหาทางการ

เรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  

6 5 4 3 2 1

4.อาจารยใชส่ือการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา

การเรียนการสอน  

6 5 4 3 2 1

5.อาจารยแนะนําหนังสืออานประกอบ แหลง

คนควา หรือส่ือตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการ

สอน  

6 5 4 3 2 1

6.อาจารยสามารถใหคําปรึกษากับทานไดเปน

อยางดี 

6 5 4 3 2 1

7.อาจารยแจงการประเมินผลการเรียนใหทาน

ทราบไดรวดเร็ว  

6 5 4 3 2 1

8.อาจารยมีบุคลิกภาพเหมาะสม สามารถเปน

ตัวอยางที่ดีใหกับทานได  

6 5 4 3 2 1

9.อาจารยมีการประเมินผลการเรียนที่ยุติธรรม

 

6 5 4 3 2 1

10.การสอนของอาจารยสงเสริมใหทานมี

ความคิดสรางสรรค  

6 5 4 3 2 1
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ขอความ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น 
ดวย 

 

คอน 
ขาง
เห็น
ดวย 

คอน 
ขางไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย
เลย 

11.อาจารยผูสอนเปนผูตรงตอเวลา  

 

6 5 4 3 2 1

12.อาจารยมีความสามารถในการอธิบาย

เนื้อหา พรอมยกตัวอยางที่เขาใจไดงาย  

6 5 4 3 2 1

13.วิธีการสอนของอาจารย ไมทําใหทานมี
ความกระตือรือรนอยากจะเรียน 

6 5 4 3 2 1

14.อาจารยมีวิธีดําเนินการสอนที่กระตุนให

ทานตองการคนควาหาคําตอบดวยตนเอง 

6 5 4 3 2 1
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ตอนที่  7 แบบวัดการสนับสนุนของครอบครัว   
คําชี้แจง  ขอใหทานพิจารณาขอความขางลางนี้แลวทําเครื่องหมาย  ( ) ลงในชองที่ตรงกับตัวทาน

มากที่สุดเพียงคําตอบเดียว  และโปรดตอบคําถามทุกขอ ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด 

คําตอบที่ดีที่สุด คือคําตอบที่เปนจริง ตรงกับตัวทานมากที่สุด 

 

 
ขอความ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
 

คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขาง
ไม
จริง 

ไม
จริง 

ไม
จริง
เลย 

1.สมาชิกในครอบครัวไมเคยสอบถามผล
การเรียนของทาน  

6 5 4 3 2 1

2.สมาชิกในครอบครัวชวยแนะนํา วิธีการ

เรียนที่ไดผลดี  

6 5 4 3 2 1

3.สมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนดาน
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการเรียนของทาน

6 5 4 3 2 1

4.สมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนใน

การทํากิจกรรมที่ทานชอบและมีความถนัด  

6 5 4 3 2 1

5.เมื่อทานมีปญหาทางการเรียน สมาชิกใน

ครอบครัวคอยปลอบใหกําลังใจ  

6 5 4 3 2 1

6.สมาชิกในครอบครัวจัดหาอาหาร หรือ

เครื่องดื่มบํารุงสุขภาพใหกับทาน  

6 5 4 3 2 1

7.สมาชิกในครอบครัวใหความสําคัญกับ

การเรียนของทาน  

6 5 4 3 2 1

8.สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจในตัว

ทานเสมอ  

6 5 4 3 2 1

9.เมื่อทานเรียนหนัก หรืออยูในชวงสอบ

สมาชิกในครอบครัวจะแบงเบาภาระหนาที่

ในบานเพื่อใหทานมีเวลาเตรียมตัวสอบ 

6 5 4 3 2 1

10.สมาชิก ในครอบครั วสนับสนุนทาง

การเงินกับทาน 

6 5 4 3 2 1
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ตอนที่  8 แบบวัดการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา   
คําชี้แจง  ขอใหทานพิจารณาขอความขางลางนี้แลวทําเครื่องหมาย  ( )  ลงในชองที่ตรงกับตัวทาน

มากที่สุดเพียงคําตอบเดียว  และโปรดตอบคําถามทุกขอ  ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด 

คําตอบที่ดีที่สุด คือคําตอบที่เปนจริง ตรงกับตัวทานมากที่สุด 

 

 
ขอความ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
 

คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขางไม
จริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

1.ผูบังคับบัญชาของทานใหการชวยเหลือเร่ือง

การใหเลิกงานกอนเวลาเพื่อใหทานไดเดินทาง

มาเรียนหรือทํากิจกรรมทางการเรียน  

6 5 4 3 2 1

2.ผูบังคับบัญชาของทานเนนการบริหาร

บุคลากรในหนวยงานดวยมิตรภาพ การ

ยอมรับนับถือ และความไววางใจกัน 

6 5 4 3 2 1

3.ท านสามารถปรึ กษา เ รื่ อ งส วนตั วกั บ

ผูบังคับบัญชาได  

6 5 4 3 2 1

4.ผูบังคับบัญชา หรือนายจาง ใหเงินเดือน

และสวัสดิการที่เปนธรรมกับทาน 

6 5 4 3 2 1

5.ผูบังคับบัญชาหรือนายจางใหทุน การศึกษา

หรือส่ิงของอื่นๆ เพื่อประโยชนทางการศึกษา  

6 5 4 3 2 1

6.ทานรูสึกวามีผูบังคับบัญชาที่ดี  

 

6 5 4 3 2 1

7.ทานไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนทั้ง

ใ น เ รื่ อ ง ก า ร เ รี ย นและกา รทํ า ง านจาก

ผูบังคับบัญชา  

6 5 4 3 2 1

8.ผูบังคับบัญชาสอบถามความกาวหนาดาน

การเรียนของทาน 

6 5 4 3 2 1

9.ผูบังคับบัญชาแสดงความเอื้ออาทรเมื่อทาน

เจ็บไข  

 

6 5 4 3 2 1
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ขอความ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
 

คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขางไม
จริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

10.เ มื่ อ ท า น มี ป ญ ห า ใ น ก า ร ทํ า ง า น

ผูบังคับบัญชาจะรับฟงและใหคําแนะนําเสมอ 

6 5 4 3 2 1

11.ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตางๆ ของทาน 

6 5 4 3 2 1

12.ผูบังคับบัญชามีความยุติธรรมในการ

ประเมินผลงานของผูอยูใตการบังคับบัญชา 

6 5 4 3 2 1

13.ผูบังคับบัญชาใหรายละเอียดอยางชัดเจน 

เมื่อมีการมอบหมายงานใหกับทาน  

6 5 4 3 2 1

14.ผู บั ง คั บ บั ญ ช า ใ ห ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ

ความกาวหนาดานอาชีพในอนาคตหากทาน

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

6 5 4 3 2 1
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ตอนที่  9 แบบวัดสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน   
คําชี้แจง   ขอใหทานพิจารณาขอความขางลางนี้แลวทําเครื่องหมาย  ( )  ลงในชองที่ตรงกับตัวทาน

มากที่สุดเพียงคําตอบเดียว และโปรดตอบคําถามทุกขอ ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบ

ที่ดีที่สุด คือคําตอบที่เปนจริง ตรงกับนักศึกษามากที่สุด 

 

 
ขอความ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
 

คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขางไม
จริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

1.ทานสามารถทํางานกับกลุมเพื่อนรวม

หองเรียนไดดี  

6 5 4 3 2 1

2.ทานไมมเีพื่อนรวมหองเรียนที่สนิทดวยกัน
 

6 5 4 3 2 1

3.เพื่อนรวมหองเรียนมักไมใหความรวมมือใน
การทํางานกลุม  

6 5 4 3 2 1

4.ทานรูสึกวาเพื่อนในหองเรียนไมใหความ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

6 5 4 3 2 1

5.ในหองเรียนของทานมักมีความขัดแยงกัน
อยูเสมอ 

6 5 4 3 2 1

6.ทานกับเพื่อนรวมหองเรียนมักใหกําลังใจแก

กันและกันเพื่อใหผลการเรียนบรรลุเปาหมาย 

6 5 4 3 2 1

7.ทานกับเพื่อนรวมหองเรียนมีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารใหแกกันอยูเสมอ 

6 5 4 3 2 1

8.ทานติดตอกับเพื่อนรวมหองเรียนนอกเวลา

เรียนเปนประจํา 
6 5 4 3 2 1

9.ทานกับเพื่อนรวมหองเรียนใหการชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่อง

สวนตัว  

6 5 4 3 2 1

10.เพื่อนรวมหองเรียนมีลักษณะไมลงรอยกัน
 

 

6 5 4 3 2 1
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ขอความ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
 

คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขางไม
จริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

11.เพื่ อน ร วมห อ ง เ รี ยนทํ า ให นั กศึ กษา

กระตือรือรนที่จะไปเขาเรียน  

6 5 4 3 2 1

12.ทานรูสึกสบายใจเมื่ออยูทามกลางเพื่อน

รวมหองเรียน 

 

6 5 4 3 2 1
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ตอนที่  10 แบบวัดทัศนคติตอสถาบันการศึกษา   
คําชี้แจง  ขอใหทานพิจารณาขอความขางลางนี้แลวทําเครื่องหมาย  ( ) ลงในชองที่ตรงกับความ

คิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว และโปรดตอบคําถามทุกขอ ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูก
หรือผิด คําตอบที่ดีที่สุด คือคําตอบที่เปนจริง ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

 

 
ขอความ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น 
ดวย 

 

คอน 
ขาง
เห็น
ดวย 

คอน 
ขางไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย
เลย 

1.ทานคิดวาสถาบันการศึกษาแหงนี้จะสราง

ชื่อเสียงใหกับตัวทานเองได  

6 5 4 3 2 1

2.ทานเชื่อวาเมื่อจบการศึกษาจากที่นี่แลว จะ

เขาสูตลาดแรงงานไดงายกวาจบจากที่อ่ืน 

6 5 4 3 2 1

3.ทานรูสึกพอใจตออาคารสถานที่วามีความ

เหมาะสมตอการศึกษาเลาเรียน  

6 5 4 3 2 1

4.ทานเชื่อวาคณาจารยของสถาบัน การศึกษา

แหงนี้ ชวยใหทานมีความรูเพิ่มมากขึ้นได  

6 5 4 3 2 1

5 . ท า น รู สึ ก ภ า ค ภู มิ ใ จ ที่ ไ ด ศึ ก ษ า ที่

สถาบันการศึกษาแหงนี้  

6 5 4 3 2 1

6 .ท า น รู สึ ก ศ รั ท ธ า ต อ คณาจ า ร ย ข อ ง

สถาบันการศึกษาแหงนี้  

6 5 4 3 2 1

7.ทานเชื่อวาสถาบันการศึกษาแหงนี้ มีการจัด

การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

6 5 4 3 2 1

8.ทานพรอมที่จะใหความรวมมือในการทํา

กิจกรรมตางๆ  กับเจาหนาที่ฝายสนับสนุน

ของสถาบันการศึกษาแหงนี้   

6 5 4 3 2 1

9.ท า น เ ห็ น ว า ร ะ บบอิ น เ ต อ ร เ น ท ข อ ง

สถาบันการศึกษาแหงนี้ มีประโยชน  

 

 

6 5 4 3 2 1
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ขอความ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น 
ดวย 

 

คอน 
ขาง
เห็น
ดวย 

คอน 
ขางไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย
เลย 

10.ทานพรอมที่จะปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ต า ง ๆ เ พื่ อ ส ะ ท อ น ภ า พ พ จ น ที่ ดี ข อ ง

สถาบันการศึกษา 

6 5 4 3 2 1

11.ทานคิดวาสถาบันการศึกษาแหงนี้  มี

อุปกรณการเรียนการสอนที่เปนประโยชนกับ

การเรียนรูของทานเปนอยางดี  

6 5 4 3 2 1

12.ทานพรอมที่จะชี้แจงหรือโตตอบ เมื่อไดยิน

คนพูดในแงรายเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาแหง

นี้  

6 5 4 3 2 1

13.หากมี โอกาสทานพรอมที่ จะแนะนํ า

เร่ืองราวดีๆ เกี่ยวกับสถาบันแหงนี้ใหกับบุคคล

อ่ืน 

6 5 4 3 2 1

14.ทานรูสึกพอใจการใหบริการของเจาหนาที่

ฝ า ย สนั บ สนุ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อนขอ ง

สถาบันการศึกษาแหงนี้  

6 5 4 3 2 1

15.ท าน ไม ชอบแหล งสืบค นข อมู ลของ
สถาบันการศึกษาแหงนี้ 

6 5 4 3 2 1

16.ทานรูสึกคุมคากับชื่อเสียงที่ไดรับจากการ

มาเรียนที่สถาบันการศึกษาแหงนี้  

6 5 4 3 2 1

17.เมื่อใครถามถึงสถานที่เรียน ทานพรอมที่

จ ะบอก เสมอว าท าน เปนนั กศึ กษาของ

สถาบันการศึกษาแหงนี้   

6 5 4 3 2 1

18.ทานพรอมที่จะใหความรวมมือในการดูแล

รักษา อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความ

สะดวกอื่นๆ ของสถาบันการศึกษาแหงนี้  

 

6 5 4 3 2 1
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ขอความ 

เห็น
ดวย
มาก
ที่สุด 

เห็น 
ดวย 

 

คอน 
ขาง
เห็น
ดวย 

คอน 
ขางไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย
เลย 

19.ท า นพ ร อมที่ จ ะ ให ค ว าม ร ว มมื อ กั บ

คณาจารย ทั้งในกิจกรรมในหองเรียนและนอก

หองเรียน  

6 5 4 3 2 1

20.ทานเห็นวาเจาหนาที่ฝายสนับสนุนของ

สถาบันการศึกษาแหงนี้สามารถแนะนําขอมูล

ที่เปนประโยชนได 

6 5 4 3 2 1

21.เมื่อตองใหขอมูลเพื่อแนะนําการปรับปรุง

อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ทาน

พรอมใหความรวมมือที่จะเสนอแนะขอมูลที่

เปนประโยชนเหลานั้น 

6 5 4 3 2 1
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ตอนที่  11 แบบวัดความเครียดในการเรียน   
คําชี้แจง   ขอใหทานพิจารณาขอความดังกลาวแลวทําเครื่องหมาย  ( ) ลงในชองที่ตรงกับตัวทาน

มากที่สุดเพียงคําตอบเดียว และโปรดตอบคําถามทุกขอ ทั้งนี้แตละขอไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด คําตอบ

ที่ดีที่สุด คือคําตอบที่เปนจริง ตรงกับนักศึกษามากที่สุด 

 

 
ขอความ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
 

คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขางไม
จริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

1.ทานวิตกกังวลในการอภิปรายหนาชั้นเรียน

เปนอยางมาก 
6 5 4 3 2 1

2.ทานมีความกังวลทุกครั้งเมื่อตองมาเขา

เรียน 

6 5 4 3 2 1

3.ทานไมคอยมีสมาธิกับการเรียน  6 5 4 3 2 1

4.ทานหงุดหงิดเนื่องจากขาดเครื่องมือและ

อุปกรณที่จําเปนตอการเรียน 

6 5 4 3 2 1

5.ทานรูสึกอางวางในการเรียน  6 5 4 3 2 1

6.ทานกลัวเรียนไมจบตามกําหนด  6 5 4 3 2 1

7.ทานรู สึกวาวิชาเรียนไมตรงกับความ
ตองการของตนเอง  

6 5 4 3 2 1

8.ทานมักวิตกกังวล เพราะทํางานสงไมทัน

อาจารยผูสอนอยูเสมอ  

6 5 4 3 2 1

9.ทานเกิดความคับของใจ เพราะการเรียน

นอกเวลาราชการ  ทําใหเวลาเปนสวนตัว

หายไป 

6 5 4 3 2 1

10.ทานรูสึกวาคิดผิดที่ตัดสินใจเรียนนอกเวลา

ราชการ 

6 5 4 3 2 1

11.หลังจากเขาศึกษาในหลักสูตรนี้  ทาน

เจ็บปวยบอยขึ้นกวาเดิม 

6 5 4 3 2 1

12.ท า น มั ก ห งุ ด ห งิ ด ที่ ต อ ง ม า ส ถ า บั น

การศึกษาแหงนี้ 

6 5 4 3 2 1
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ขอความ 

จริง
ที่สุด 

จริง 
 

คอน 
ขาง
จริง 

คอน 
ขางไม
จริง 

ไมจริง ไมจริง
เลย 

13.อาจารยมักสรางความกดดันใหทาน

 

6 5 4 3 2 1

14.สภาพแวดลอมทางการเรียนกดดันทาน

เปนอยางมาก 

6 5 4 3 2 1

15.นอนไมหลับ 

 

6 5 4 3 2 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คาอํานาจจาํแนกและคาความเชื่อมัน่ ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ตาราง 8 คาอํานาจจําแนก แบบวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศกึษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลยั        

 ราชภัฏราชนครินทร 

 

ขอคําถามที ่ คาอํานาจจาํแนก 
1 .622 

2 .456 

3 .558 

4 .640 

5 .665 

6 .591 

7 .674 

8 .558 

9 .588 

10 .767 

11 .333 

12 .504 

13 .448 

14 .371 

15 .442 

16 .528 

17 .249 

18 .681 

 

คาความเชื่อมนัของแบบวัดพฤติกรรมการตั้งใจเรียนทั้งฉบับเทากับ  .895 
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ตาราง 9 คาอํานาจจําแนก แบบวัดลักษณะมุงอนาคตและการควบคมุตนของนกัศกึษาภาคพิเศษ 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

 

ขอคําถามที ่ คาอํานาจจาํแนก 
1 .355 

2 .596 

3 .421 

4 .554 

5 .679 

6 .620 

7 .593 

8 .621 

9 .657 

10 .467 

11 .571 

12 .549 

13 .783 

14 .580 

15 .717 

16 .700 

17 .399 

18 .373 

19 .750 

20 .552 

21 .553 

22 .408 

23 .477 

24 .363 

25 .407 

คาความเชื่อมัน่ของแบบวัดลักษณะมุงอนาคตและการควบคุมตนทั้งฉบับเทากับ  .920 
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ตาราง 10  คาอํานาจจําแนก แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองของนักศกึษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลยั

 ราชภัฏราชนครินทร 

 

ขอคําถามที ่ คาอํานาจจาํแนก 
1 .458 

2 .542 

3 .464 

4 .474 

5 .600 

6 .509 

7 .677 

8 .567 

9 .352 

10 .606 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบวัดการแหน็คุณคาในตนเองทั้งฉบับเทากับ  .830 
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ตาราง 11 คาอํานาจจําแนก แบบวัดแรงจงูใจใฝสัมฤทธิข์องนักศึกษาภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัย       

 ราชภัฏราชนครินทร 

 

ขอคําถามที ่ คาอํานาจจาํแนก 
1 .657 

2 .645 

3 .705 

4 .703 

5 .755 

6 .678 

7 .486 

8 .642 

9 .613 

10 .773 

11 .700 

12 .814 

13 .694 

14 .816 

15 .509 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทัง้ฉบับเทากับ  .934 
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ตาราง 12 คาอํานาจจําแนก แบบวัดการรบัรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย  ของนกัศึกษาภาคพเิศษ 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

 

ขอคําถามที ่ คาอํานาจจาํแนก 
1 .777 

2 .779 

3 .839 

4 .836 

5 .668 

6 .748 

7 .586 

8 .828 

9 .778 

10 .792 

11 .862 

12 .809 

13 .450 

14 .499 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบวัดการรับรูพฤติกรรมการสอนของอาจารย ทั้งฉบับเทากับ  .945 
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ตาราง 13 คาอํานาจจําแนก แบบวัดการสนับสนนุของครอบครัวของนกัศึกษาภาคพเิศษ มหาวิทยาลัย

 ราชภัฏราชนครินทร 

 

ขอคําถามที ่ คาอํานาจจาํแนก 
1 .407 

2 .537 

3 .513 

4 .455 

5 .629 

6 .755 

7 .500 

8 .529 

9 .546 

10 .699 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบวัดการสนับสนุนของครอบครัวทั้งฉบับเทากบั  .852 
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ตาราง 14 คาอํานาจจําแนก แบบวัดการสนับสนนุของผูบังคับบัญชาของนักศกึษาภาคพิเศษ 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร  

 

ขอคําถามที ่ คาอํานาจจาํแนก 
1 .575 

2 .767 

3 .485 

4 .644 

5 .458 

6 .716 

7 .590 

8 .614 

9 .534 

10 .789 

11 .730 

12 .713 

13 .674 

14 .585 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบวัดการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ทั้งฉบับเทากบั  .912 
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ตาราง 15 คาอํานาจจําแนก แบบวัดสัมพนัธภาพระหวางนกัศึกษากับเพื่อน ของนกัศกึษาภาคพิเศษ 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

 

ขอคําถามที ่ คาอํานาจจาํแนก 
1 .533 

2 .614 

3 .582 

4 .478 

5 .539 

6 .356 

7 .499 

8 .433 

9 .391 

10 .654 

11 .393 

12 .515 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบวัดสัมพันธภาพระหวางนักศกึษากับเพื่อน ทัง้ฉบับเทากับ  .832 
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ตาราง 16 คาอํานาจจําแนก แบบวัดทัศนคติตอสถาบันการศึกษา ของนกัศึกษาภาคพิเศษ 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

 

ขอคําถามที ่ คาอํานาจจาํแนก 
1 .497 

2 .504 

3 .333 

4 .724 

5 .773 

6 .700 

7 .573 

8 .618 

9 .593 

10 .741 

11 .601 

12 .708 

13 .806 

14 .545 

15 .476 

16 .460 

17 .618 

18 .728 

19 .546 

20 .417 

21 .668 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบวัดทัศนคติตอสถาบันการศึกษา ทั้งฉบับเทากับ  .923 
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ตาราง 17 คาอํานาจจําแนก แบบวัดความเครียดในการเรียน ของนักศกึษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลยั

 ราชภัฏราชนครินทร 

 

ขอคําถามที ่ คาอํานาจจาํแนก 
1 .274 

2 .628 

3 .678 

4 .392 

5 .696 

6 .476 

7 .609 

8 .328 

9 .618 

10 .737 

11 .717 

12 .618 

13 .532 

14 .629 

15 .620 

 

คาความเชื่อมัน่ของแบบวัดความเครียดในการเรียน ทัง้ฉบับเทากับ  .894 
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